Replantejar-nos des de les nostres diverses realitats, experiències i actituds,
els valors i comportaments quotidians que sostenen aquesta societat
desigual, fonamentada en estereotips de gènere, i animar i acompanyar
altres homes en aquest camí de canvis personals i socials.
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Avançar cap a una sexualitat diversa, sense mites, sense comparacions
ni imposicions, des del gaudi i el plaer compartit, i oposar-nos a tota
conducta que atempta contra el lliure exercici de la sexualitat, inclosa la
llibertat d’opció i orientació sexual.
Compartir les justes reivindicacions de les dones contra el sexisme i donar suport a la lluita contra tot
tipus de discriminació sexista, i en especial manifestar el total rebuig cap a la violència masclista,
fent pública i activa denúncia de totes les actituds discriminatòries i no consentint cap manifestació
d’aquestes al nostre entorn.
Assumir de manera igualitària la coresponsabilitat en les tasques domèstiques i l’atenció d’altres
persones no només des de la nostra responsabilitat, també del nostre creixement com a individus, i en
particular, de fer ús dels permisos, excedències, i reduccions de jornada per a l’atenció i cura dels altres.

Animar els homes a participar de forma activa en el disseny i implementació
de les polítiques d’igualtat i en la promoció de la conciliació de la vida
familiar, la laboral i la personal.
Desterrar l’ús i la legitimació de la violència com a manera de solucionar
els problemes i cercar formes pacífiques i dialogades d’abordar i resoldre
les situacions conflictives que ens trobem.
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SALUTACIÓ
La memòria de l’Institut Balear de la Dona de l’any 2009
reflecteix la voluntat del Govern d’avançar en polítiques
d’igualtat. I aquesta voluntat s’ha de demostrar amb la gestió.
De l’any 2009 cal destacar aquests aspectes:
• La redacció de l’Avantprojecte de la llei d’igualtat
d’homes i dones, un text legal que aposta clarament
perquè, mitjançant l’acció pública, la igualtat entre
homes i dones sigui una igualtat real.
• El Protocol Interinstitucional de Detecció, Prevenció
i Atenció de la Violència Masclista, que ha rebut
el vistiplau del Consell General del Poder Judicial.
Prèviament, el text havia estat consensuat amb entitats
i col·legis professionals. L’any 2009 Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears s’ha convertit en la primera
institució que s’hi ha adheria.
• La consolidació del Servei d’Acompanyament de 24
Hores de les dones víctimes de violència i del Servei de
Traducció Simultània.
• L’ampliació dels convenis amb empreses que impulsen
la reinserció laboral de les dones víctimes de violència
masclista.
• La personació del Govern de les Illes Balears, per segona
vegada, com a acusació particular en el judici per la
mort de Shezhuma Blagoeva Chesumedzuiev, víctima
de la violència masclista a les Illes Balears, expressant el
rebuig de la societat envers aquesta xacra social.
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• Continuació de la companya “Compromís dels
homes per la igualtat”. S’ha estat present a diverses
institucions i a diverses fires dels municipis.
• Elecció de la presidenta del Consell de Participació de
les Dones, càrrec que va recaure en la representant de
l’Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut.
• Participació en el Punt d’Assessorament de Salut Jove
mitjançant un conveni.
• Aprovació, per part del Consell de Govern, del
document de traspàs de política de gènere als consells
insulars, a partir del qual es negociaran amb els consells
el calendari i el cost de les transferències.
Les memòries institucionals no sols han de servir per
complir els reglaments que així ho disposen: les memòries
institucionals han de servir per retre comptes de la feina
duita a terme i dels compromisos assumits i complits, i
han de servir perquè la ciutadania i les entitats coneguin
més i millor la gestió pública.
Confiam que aquesta memòria de l’any 2009 tengui
aquesta utilitat.

Fina Santiago Rodríguez
Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
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PRESENTACIÓ
Una de les grans forces que mouen el món a la nostra època és la revolució de la Igualtat
Bàrbara Ward, economista, periodista i educadora feminista
Durant aquest any hem avançat substancialment en
la redacció del Protocol interinstitucional de detecció,
prevenció i atenció de la violència masclista i en casos
d’atacs sexuals de les Illes Balears, que rebé el vistiplau
del Consell General del Poder Judicial en la sessió del 19
de novembre. Fou signat en el seu nom pel president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el 28 de
desembre.
El Protocol coordinarà la tasca que duen a terme divuit
institucions per la detecció, l’atenció i la prevenció de la
violència masclista i en casos d’atacs sexuals que pugui
millorar substancialment l’eficàcia de tots els recursos
públics posats a l’abast de les dones i les seves filles i fills
que pateixen aquest greu problema social.
Vull destacar entre totes les activitats que hi ha en
aquesta memòria l’edició catalana del llibre Quin sentit
té la revolució si no podem ballar? de Jane Barry i Jelena
Djorjdevic pertanyents al Fons d’Acció Urgent pels Drets
Humans de les Dones. Ha estat una publicació molt ben
rebuda per moltes dones activistes de les nostres Illes que
s’han vist reflectides en les reflexions de les autores, que
lluiten de manera incansable per a la defensa dels drets de
les dones d’arreu del món.

Durant l’any que presentam hem avançat en l’elaboració i
la redacció de la nova Llei d’igualtat de dones i homes de
les Illes Balearss, després d’haver elaborat un estudi DAFO
-debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats-sobre la
situació de la igualtat en la nostra societat. L’esborrany
de la nova llei fou presentat al Consell Rector de l’Institut
Balear de la Dona i al Consell de Participació de les Dones
de les Illes Balears el mes de gener de 2010, iniciant així
el procés participatiu abans de ser aprovat pel Consell de
Govern i trametre’l posteriorment al Parlament de les Illes
Balears.
Hem fet una passa més en la campanya iniciada l’any
anterior en col·laboració amb els consells insulars
de Menorca, Mallorca, Formentera i Eivissa, amb la
presentació del “Compromís homes per a la igualtat” a
cada una de les illes. Un compromís que han signat ja
molts batles i regidors dels nostres municipis, i homes dels
nostres pobles i ciutats, compromesos en la igualtat real
de dones i homes, que rebutgen tot tipus de violència en
les relacions sentimentals, que creuen que sense igualtat
no podrem guanyar la batalla contra la violència masclista.

que facin una passa endavant cap a un nou concepte de
masculinitat que no tengui cap relació amb el masclisme
entès com a relació de poder i domini sobre la dona.
Consideram que aquesta campanya és imprescindible per
aconseguir que el camí cap a la vertadera igualtat no sigui
recorregut en solitari per les dones, ja que la societat del
segle XXI no pot permetre’s prescindir de la meitat del seu
capital humà.
La igualtat de gènere, la igualtat real de dones i homes,
és fonamental cap a un canvi a un desenvolupament
humà més sostenible, equilibrat i, en definitiva, més just
i solidari.
Lila Thomàs i Andreu
Directora de l’Institut Balear de la Dona

La campanya es mantindrà durant tota la legislatura,
sense data de caducitat, ja que han de ser molts els homes
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INSTITUT BALEAR DE LA DONA
I. Òrgans de govern
El Consell Rector i la Direcció són els òrgans de direcció
de l’Institut, segons la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de
l’Institut Balear de la Dona. Els membres del Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona són aquests:
PRESIDENTA
Fina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
VICEPRESIDENTA
Lila Thomàs Andreu, directora de l’Institut Balear de la Dona
SECRETÀRIA
Titular: Farah Bouazza Ariño, cap del Servei de Gestió i
Planificació de l’Institut Balear de la Dona
Suplent: Llucia Vaquer Sureda, cap de la Secció II de
l’Institut Balear de la Dona
VOCALS
Conselleria d’Educació i Cultura
Titular: Francesca Garcías Gomila, directora general
d’Universitat
Suplent: Josep Serra Colomar, director general d’Innovació i Formació del Professorat

Conselleria de Treball i Formació
Titular: Marcel·lí Francesc Fernández de Heredia Cañellas,
director gerent del SOIB
Suplent: María Duran Febrer, directora general de Responsabilitat Social Corporativa

Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)
Titular: Indaura Gil Mendoza, regidora de l’Ajuntament
de Maó
Suplent: Clàudia Pons Martí, regidora de l’Ajuntament
des Mercadal

Conselleria de Salut i Consum
Titular: Teresa Pou Navarro, coordinadora autonòmica de
Salut i Gènere
Suplent: Margalida Buades Feliu, directora general de Salut Pública i Participació

Titular: Mariví Mengual Llull, regidora de l’Ajuntament
d’Eivissa
Suplent: Joan Peralta Palmer, tinent de batle de l’Ajuntament de Banyalbufar

Consell Insular de Mallorca
Titular : María José Varela Pozo, directora insular d’Igualtat
Suplent: Elisa Martin Peré, secretària tècnica de Joventut
i Igualtat
Consell Insular de Menorca
Titular: Esteve Ferrer Panadés, conseller executiu del Departament de Ciutadania i Família
Suplent: Antoni Anglada Comella, director insular de Família
Consell Insular d’Eivissa
Titular: Olga Guerra Vázquez, coordinadora de l’Oficina
d’Informació de la Dona Eivissa
Suplent: Josefa Costa Torres, directora insular de Política
Social
Consell Insular de Formentera
Titular: Sonia Cardona Ferrer, consellera de Cultura
Suplent: Margarita Font Aguiló, consellera de Benestar Social
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Titular: Antoni Marí Marí, batle de Sant Joan de Labritja
Suplent: Miquel Enseñat Riutort, batle d’Esporles
Grup Parlamentari Popular
Titular: Isabel Llinàs Warthmann
Suplent: Carmen Feliu Álvarez de Sotomayor
Grup Parlamentari Socialista
Titular: Aina Radó i Ferrando
Suplent: Francesc Dalmau i Fortuny
Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSMVerds
Titular: Maria Juan Benejam
Suplent: Antonina Ferrà i Ramis
Grup Parlamentari Mixt
Titular: Marián Suárez Ferreiro
Suplent: Esperança Marí Mayans
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Titular: M. Luisa Morillas Navarro, Asociación de Mujeres
en Pro de la Igualdad (AMI-Calvià)
Suplent: Dolores Sánchez Rodríguez, Asociación de Mujeres en Pro de la Igualdad (AMI-Calvià)
Titular: Àngels Cardona Palmer, Associació de Dones Educadores de les Illes Balears
Suplent: Neus Llaneras Fuster, Associació de Dones Educadores de les Illes Balears
Titular: Dolors Alemany Palmer, Associació de Mestresses
de Casa de s’Arracó i Sant Telm
Suplent: Maria Martínez Torres, Associació de Mestresses
de Casa de s’Arracó i Sant Telm
Titular: Francisca Mas Busquets, Lobby de Dones de Mallorca
Suplent: Maria Aina Vaquer, Lobby de Dones de Mallorca
L’any 2009 el Consell Rector es reuneix en sessió ordinària
el dia 14 de desembre per tractar aquests punts. Lliurament de la memòria d’activitats de l’Institut Balear de la
Dona corresponent a l’any 2008.

2010 han de minvar considerablement. Per això, s’han
hagut de prioritzar algunes conselleries: Sanitat, Educació
i Cultura, Afers Socials i Treball. El pressupost d’Afers Socials ha estat el que menys ha patit els retalls, però el de la
resta de conselleries ha baixat entre un 10 % i un 15 %.
La presidenta explica, així mateix, que el pressupost de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració s’ha retallat en tres milions d’euros i en aquest context es determina que per a 2010 el pressupost de l’Institut Balear de
la Dona baixa en 298.322€. L’única direcció general que
experimenta un increment és Atenció a la Dependència
per la seva especial necessitat.
Per elaborar el pressupost de l’Institut Balear de la Dona
s’han hagut d’establir prioritats per garantir els serveis bàsics, les cases d’acollida per a dones víctimes de violència
de gènere i les seves filles i els seus fills i la seva assistència psicològic, jurídica i social. Amb aquesta finalitat s’han
garantit els convenis subscrits, mantenint o cercant la fórmula adequada perquè de cap manera aquests serveis no
s’interrompin.

La presidenta presenta els pressuposts de l’any 2010, s’informa dels pressuposts del 2010. Atès que es preveu una
baixada molt important en la recaptació d’ingressos i de
tributs —d’aproximadament mil milions d’euros— motivada per la crisi econòmica, els pressuposts de la CAIB de
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II. Estructura funcional

III. Pressupost

Els recursos humans de l’Institut Balear de la Dona estan
formats pel personal següent:

L’evolució del pressupost des de la creació de l’Institut Balear de la Dona posa de manifest la consolidació de la tasca
per la qual es va crear, amb una continuïtat del ferm compromís del Govern quant a l’aportació econòmica per dur
a terme els seus objectius. Quant a la prossecució d’una
línia coherent d’actuacions destinades a suprimir les diferències entre homes i dones, s’ha engegat diverses accions
que promouen la igualtat d’oportunitats, entre d’altres, en
els àmbits social i laboral.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La directora
La cap del Servei de Gestió i Planificació
Dues caps de secció (Àrea de Gestió Econòmica i Àrea
de Personal)
La cap del Negociat
La secretària de Direcció
Una titulada superior (Unitat de Contractació
i Convenis)
Una titulada de grau mitjà (Unitat de Subvencions)
Un treballador social (Unitat de Programes)
Dos auxiliars administratius (Registre / suport a UGE)
Una ordenança

Centre d’Informació de la Dona
• Tres titulades superiors (llicenciades en dret)
• Tres treballadores socials
• Un auxiliar administratiu d’informació
• Una auxiliar (Àrea de Biblioteca i Recursos)
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Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Pressupost
533.821 €
1.202.433 €
1.785.080 €
1.992.228 €
3.003.153 €
3.291.574 €
3.385.515 €
3.664.664 €
3.773.604 €
3.475.282 €

% d’augment
—
125 %
48 %
11,16 %
50,74 %
8,77 %
2,85 %
8,24 %
2,97 %
-7,00 %

IV. Representació de l’Institut
en altres institucions
L’Institut Balear de la Dona, com a organisme d’igualtat
de les Illes Balears, forma part de les comissions d’altres
institucions, entre les quals:
A L’ESTAT ESPANYOL
• Observatori de la Igualtat d’Oportunitats entre Dones
i Homes
• Observatori Estatal de Violència sobre la Dona
• Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i la
No Discriminació de les Persones per l’Origen Racial o
Ètnic
A LES ILLES BALEARS
• Comissió Permanent i Ple de la Comissió Interdepartamental per a l’Elaboració de Polítiques de Joventut
• Fòrum de la Immigració de les Illes Balears
• Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Família
• Comissió Coordinadora de Recursos a l’Àrea de Prostitució
• Observatori Permanent de Suport a la Família de les
Illes Balears
• Grup de formadores del Protocol d’intervenció del
VIH en centres de salut d’atenció primària
• Comissió d’Igualtat de la Direcció General de Personal
de la CAIB
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PROGRAMES I ACTIVITATS
1. Informació, sensibilització,
reforçament de l’associacionisme
i conciliació
1.1. Centre d’Informació de la Dona
El Centre d’Informació de la Dona és un recurs més de
l’Institut Balear de la Dona. El seu objectiu principal és
informar, orientar i assessorar en relació a:
L’àmbit jurídic
• Dret de família: matrimonial, separació, divorci, parelles
de fet, règim jurídic i econòmic, tramitacions processals,
mesures provisionals, modificació de mesures, execució
de sentències, incompliment de sentències...
• Dret civil: desnonaments, contractes, arrendaments, filiacions, herència i successions, reclamació de quantitat,
nacionalitat, sol·licituds d’advocats d’ofici...
• Dret penal: maltractaments, denúncies, ordres de protecció, mesures cautelars, gestió de cases d’acollida, sol·licituds
d’advocats d’ofici, abusos i agressions sexuals, delictes contra els treballadors, altres tipus de delictes o faltes...
• Dret administratiu: sol·licituds, al·legacions, recursos
administratius, creació d’associacions...
• Dret laboral: conciliació de la vida familiar i laboral, acomiadaments, assetjament sexual o moral, contractes,
drets i deures dels treballadors, pensions de viduïtat,
jubilació, conciliació prèvia...
Des del punt de vista jurídic s’han informat diàriament una
mitjana de dotze dones, des de les diverses branques del dret
i en relació als seus problemes de manera personalitzada. En
aquest sentit, els casos que més atesos són els problemes de

parelles, de maltractaments i de divorcis, així com els impagaments de les pensions d’aliments i problemes per fer front a
les quotes d’hipoteques i altres casos relacionats amb el món
laboral.
Una vegada més, les consultes jurídiques varen ser les majoritàries, amb 3.461 demandes, la qual cosa representà el
67,23% del total de les consultes que es feren al Centre d’Informació de la Dona. Cal destacar la informació donada sobre
dret civil, amb un total de 2.573 consultes, en les quals destaca principalment l’assessorament en matèria de divorci, de
separació i d’unió extramatrimonial, així com en temes d’impagaments de pensions d’aliments. D’altra banda, les demandes fetes en relació amb la violència de gènere han estat 805.
L’àmbit social
• Serveis socials: beques, escoletes, bonus d’infància, informació prestacions econòmiques, pensions contributives i no contributives, reconeixements de discapacitat,
prestacions SOIB, gestió i derivació a cases d’acollides.
• Salut: planificació familiar, interrupció voluntària de l‘embaràs, assistència psicològica, ludopatia, toxicomania.
• Habitatge: informació i sol·licitud d’habitatge de l’IBAVI
i ajudes per a la compra d’habitatge, lloguer jove.
• Temps lliure: activitats de vacances, voluntariat, casal de
dones, associacions.
A través de l’Àrea Social del Centre d’Informació, les dones poden rebre assessorament i informació sobre tots els
recursos socials que existeixen en la nostra comunitat autònoma així com sobre les ajudes econòmiques disponibles.
Durant l’any 2009 el Centre ha atès 2.540 persones, amb
un total de 1.404 demandes de tipus social. El número
més important s’ha donat en relació amb les demandes

de serveis socials i d’ajudes i prestacions econòmiques,
vinculades tant a l’atenció dels fills com a l’habitatge.
Aquestes demandes són comunes a tots els sectors de població: joves, tercera edat, mares fadrines, persones amb
discapacitat, dones que pateixen violència de gènere.
Entre les demandes relacionades amb l’assistència social, les majoritàries són en concepte de prestacions i altres
ajudes. Tot i que no hi ha ajudes específiques per a mares
fadrines, continua essent una de les demandes més rebudes per part de l’Àrea Social.
Respecte dels anys anteriors, cal destacar l’augment de
demandes sobre ajudes econòmiques relacionades amb
l’habitatge (lloguers, hipoteques...). Per tant, se’n deriven
moltes als serveis socials d’atenció primària o a l´IBAVI.
En relació amb les consultes ateses per maltractament, se
n’han rebudes un total de 802 durant el 2009. S’observa
un gran augment respecte de l´any 2008, que foren 611.
Cal destacar que entre les dones víctimes de maltractament,
les demandes més realitzades són referent a l’Àrea Social i
tenen a veure amb ajudes econòmiques, amb assistència
psicològica, tant per a elles com per als seus fills i a informar-se de quins drets tenen. La majoria de vegades venen
al centre derivades per altres professionals (cossos i forces
de seguretat de l’Estat, serveis socials i sanitaris, etc.), per
iniciativa pròpia o com a resultat de les cartes que s’envien
des d’aquí com a Centre Coordinador d’Ordres de Protecció.
L’àmbit laboral i educatiu
• Orientació laboral: cursos de formació, itineraris d’inserció laboral, ofertes d’ocupació.
• Educatiu: oferta educativa, beques, homologacions d’estudis.
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El servei d´orientació laboral s’encarrega d’informar i d’assessorar dones en recerca i/o millora de feina. Aquesta
tasca, la realitzen les treballadores socials.
L’any 2009 es va mantenir el conveni amb CCOO per
donar un servei més integral i específic en matèria laboral
a les dones en situació d’atur. De manera que les dones
en situació irregular o en risc d’exclusió social han continuat essent ateses per les treballadores socials del Centre
d’Informació.
Els casos d’autoocupació de dones emprenedores es deriven a les entitats que tenen serveis d’atenció especialitzada. Amb una idea o un projecte de negoci, mitjançant entrevistes personalitzades, els informen de les passes que
han de fer per constituir la seva empresa. A més, el servei
ofereix informació sobre entitats que ofereixen microcrèdits a dones emprenedores per la creació d’una empresa i
també sobre ajuts i subvencions propis com el programa
“Emprender en femenino”.

El perfil mitjà de les dones que sol·liciten informació és el
d’una dona casada, entre 30 i 40 anys, amb un fill de mitjana i amb un nivell d’estudis de primària. A nivell laboral,
treballa per compte d’altri i té uns ingressos econòmics
de renta per càpita de menys de 300 € al mes. Però cal
destacar un gran augment de dones en situació d’atur.
Amb relació a les nacionalitat de les dones demandants
d’informació, de les 2.539 dones ateses, les espanyoles
encapçalen la llista amb 1.716, seguides de dones equatorianes (126), colombianes (112), bolivianes (89) i argentines (86).
A diferència de l’any passat, el moment de l’any en què hi
ha hagut més demandes ha estat entre els mesos de maig
i novembre.
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256
191
20
467

438
116
20
574

367
123
16
506

L’equip està format per tres advocades, tres treballadores
socials (dues fins al setembre de 2009) i un auxiliar administratiu.
A més, el centre es coordina amb altres entitats i serveis,
com els jutjats de les Illes Balears, els col·legis d’advocats,
els cossos de seguretat, les oficines d’ajuda a víctimes
del delicte, els casals d’acollida, els serveis d’assistència
psicològica, les unitats de salut mental, els centres de
salut i els hospitals, els serveis d’informació, d’estrangeria,
sociolaboral, etc.

El Centre d’Informació de la Dona rep demandes d’informació des de poblacions de tota Mallorca, tot i que
Palma continua essent el municipi des del qual rebem més

Estadística percentual de gestió d’informació per àrees. Any 2009						
														
ÀREA
Gener Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Jurídica
Social
Laboral
Total

demandes, atès que a la resta dels municipis de Mallorca
es troben punts d’informació jurídica ubicats a diferents
pobles de la part forana amb l’objectiu de donar resposta
als dubtes jurídics que es plantegin les dones.

336
105
13
454

137
97
37
271

272
100
28
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301
68
27
396

194
80
18
292

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

Gestió

369
157
17
543

308
227
24
559

282
107
11
400

201
69
7
277

3461
1440
238
5139

67,35%
28,02%
4,63%
100%
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1.2. Biblioteca i Centre de Documentació
La biblioteca també segueix formant part de la Xarxa de
Centres de Documentació i Biblioteques de Dones, que
suposa més col·laboració entre totes les biblioteques dels
organismes d’igualtat, els quals tenim el compromís de
lliurar-nos totes les publicacions.
La biblioteca disposa d’un servei diari de seguiment de les
notícies més rellevants sobre dona i gènere aparegudes a
la premsa.
El fons bibliogràfic s’ha incrementat en un total de 458 llibres, dels quals 299 s’han comprat i 159 els han donats altres institucions. Això ha suposat una inversió de 5.449 euros. També s’han comprat un total de 91 DVD amb un cost
de 1.006 euros. El total del fons bibliogràfic és de 4.502
exemplars. Durant el 2009 es manté la mateixa tònica de
persones ateses, un total de 319 persones, de les quals 48
són nous usuaris. Es van prestar un total de 675 llibres.
«Reconèixer la nostra pròpia invisibilitat
significa trobar a la fi el camí cap a la visibilitat.»
Mitsuye Yamada

La biblioteca de l’Institut de la Dona continua la tasca de
recopilar tota la informació i documentació que fa referència a dones a través de la premsa, llibres, publicacions
periòdiques i DVD.
Es pot accedir al fons de la biblioteca mitjançant la web.
Al Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (<http://caiblib.
uib.es>) es poden fer consultes ja sigui per títol, per autor,
per matèria, etc. Les sol·licituds es poden fer de manera
presencial, per telèfon, per fax, per correu ordinari o per
correu electrònic.

El fons bibliogràfic està classificat segons el tesaurus dona
de l’Institut de la Dona de Madrid, que és distribueix en 17
matèries: administració de l’estat, ambient sociodemogràfic, benestar social, ciències, cultura, dret/normativa, documentació / mitjans de comunicació, economia, educació,
família, violència, política, salut i treball. També hem fet un
apartat en el qual classificam tot el material que fa referència a les Illes Balears. El sistema de catalogació és l’innopac.
Cal recordar que la biblioteca és d’ús públic i és oberta a
tothom. L’horari de consulta és de dilluns a divendres de
8 a 15 hores.
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1.3. Punts d’informació jurídica
Els punts d’informació jurídica ofereixen a les dones de
forma gratuïta informació, orientació i assessorament jurídic en relació amb el dret familiar, civil, penal, administratiu i laboral. Es troben ubicats als municipis de Capdepera,
Manacor, Petra, Binissalem, Alcúdia, Pollença, Llucmajor i
Sóller, i donen cobertura a tota la part forana.
A partir de les 427 entrevistes personals i de les 576 consultes realitzades, el perfil de les dones beneficiàries és el
següent:

El 16,86 % de les dones provenen de Sóller; l’11,94 %,
de Manacor; el 6,79 %, de Llucmajor; l’11,48 %, de Capdepera i Cala Rajada; i el 9,37 %, d’Alcúdia.
• El 43,56 % té entre 31 i 40 anys.
• El 38,88 % ha nascut a les Illes Balears.
• El 46,35 % de les demandes afecta l’àrea del dret de
família.

• El 33,64 % de les derivacions s’han fet als serveis
d’orientació jurídica.
• El 47,07 % de les derivacions prové dels serveis socials.
• El 33,72 % de les dones entrevistades ha interposat
una denúncia.
• El 89,23 % de les dones entrevistades té fills.
• El 43,56 % de les dones entrevistades fa feina.
• L’11,01 % de les dones han repetit consulta.
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1.4. Actes del Dia Internacional de la Dona
El 8 de març és un dia important per a totes les dones
d’arreu del món. La commemoració d’aquest dia es basa
no només en l’aspecte reivindicatiu de les dones treballadores sinó també en la visibilització de totes les discriminacions que pateixen totes les dones, independentment
de la seva edat, creences i orientació sexual. Aquest dia
també ens sentim solidàries amb tantes i tantes dones que
pateixen unes condicions de vida inhumanes, i reiteram el
compromís d’aconseguir totes juntes una vida més justa,
més solidària, més pacifica i més igualitària.
Es destaquen els actes presentats en el programa unitari
per a la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la
Dona, juntament amb les associacions de dones, els sindicats, els ajuntaments i la resta d’institucions.

Març
Dilluns 2
Inauguració de l’exposició “Dones creadores de Manacor: pintura, escultura, ceràmica i fotografia”
Lloc: SACMA (C/ de Joan Bosch, 1. Manacor)
Hora: 20.00 h
Organització: Dones de Llevant
L’exposició es podrà visitar fins al dia 12 de març.

Dimarts: 3, 5, 10 i 12
Curs “Dona i cinema: la suposada neutralitat”, a càrrec
de Nina Parrón, llicenciada en història i experta en antropologia social i cultural
Lloc: Escola de Mitjans Didàctics de l’STEI-i (C/ de Marià
Canals, 13. Palma)
Horari: de 17.30 h a 20.00 h
Preu: 25 €
Organització: STEI-i

ACTES DEL 8 DE MARÇ DE 2009
Febrer
Dilluns
Exposició fotogràfica de la VII edició del concurs “Dones
fotografien dones” de l’Institut Balear de la Dona des del
16 de febrer fins al 7 de març
Lloc: Edifici Es Generador (C/ Voranova, 8. Son Caliu. Calvià)
Organització: Ajuntament de Calvià

Dijous 26
Inauguració de l’exposició “Dones fotografien dones”,
a càrrec de Fina Santiago, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració; i Lila Thomàs, directora de l’Institut
Balear de la Dona
Lloc: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
(Pl. de la Drassana, 4. Palma)
Hora: 19.00 h
Organització: Institut Balear de la Dona
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Dimarts 3
Presentació del llibre: Lenguajes comestibles: Anorexia, bulimia y su descodificación en la ficción de Margaret Atwood
y Fay Weldon, de l’autora Alejandra Moreno Álvarez, a càrrec
la directora de l’Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs
Lloc: Casal de la Dona (C/ dels Foners, 38. Palma)
Hora: 19.00 h
Organització: Universitat d’Estudis de Gènere UIB
Dimecres 4
Presentació del llibre Publicitat i violència de gènere: un
enfocament multidisciplinari
Lloc: Llibreria Lluna (C/ del General Riera, 68. Palma)
Hora: 19.30 h
Organització: Seminari Dones i Lletres
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Xerrada col·loqui “Dones del món”, coordinat per Zhora
Laaroussi
Lloc: SACMA (C/ de Joan Bosch, 1. Manacor)
Hora: 19.00 h
Organització: Dones de Llevant

Taula informativa sobre la Llei d’igualtat i la violència
de gènere
Lloc: El Corte Inglés (Av. d’Alexandre Rosselló. Palma)
Horari: 10.00 h a 18.00 h
Organització: Dones per la Cultura i Acció Social de Mallorca

Sopar i festa de germanor de l’Associació Espai Dones
Formentera
Hora: 21.30 h
Lloc: per confirmar
Organització: Espai Dones Formentera

Dijous 5
Exposició del material i votació popular del 5 al 6 de
març del concurs de fotografia digital “Objectiu dona”
Lloc: Edifici Es generador (C/ Voranova, 8. Son Caliu. Calvià)
Organització: Ajuntament de Calvià

Presentació del Servei d’atenció a la dona maltractada i
de les persones menors a càrrec
Hora: 13.00 h
Lloc: Ràdio Calvià
Organització: Ajuntament de Calvià

Diumenge 8. Dia Internacional de la Dona
Recollida de signatures per adherir-se al “Compromís
dels homes per la igualtat”
Lloc: Plaça d’Espanya. Palma
Hora: 10.00 h
Organització: Institut Balear de la Dona

Conferència sobre Fibromiàlgia
Hora: 18.00 h
Lloc: Casal de la Dona (C/ Foners, 38. Palma)
Organització: ABAF
Xerrada col·loqui “Els recursos de l’Institut Balear de la
Dona”, a càrrec de la directora de l’Institut, Lila Thomàs
Lloc: Casa de Cultura de Mancor de la Vall
Hora: 20.00 h
Organització: Ajuntament de Mancor de la Vall

Cinefòrum “El vel de les dones occidentals és la talla
36”, amb la projecció de la pel·lícula Little Miss Sunshine
Lloc: Aula de graus de l’edifici Ramon Llull (Universitat de
les Illes Balears)
Hora: 18.00 h
Organització: Seminari Dones i Lletres
Cinefòrum Compañeras del textil, guió de Victòria Martínez i realització d’Ángel G. Bermejo
Lloc: Teatre sindical de CCOO (C/ de Borja Moll, 3. Palma)
Hora: 20.00 h
Organització: CCOO

Conferència “Dona i reproducció en el segle XXI”, a càrrec de Margalida Vicens Vidal, metgessa especialista en
ginecologia i obstetrícia
Hora: 20.00 h
Lloc: Casal Can Pere Ignasi de Campos
Organització: Associació de Dones Campaneres

Divendres 6
Inauguració de l’exposició “En la feina i en la societat,
igualtat i coresponsabilitat”
Lloc: seu de CCOO (C/ de Borja Moll, 3. Palma)
Organització: CCOO
L’exposició romandrà oberta fins al dia 15 de març.

Representació de l’obra teatral En pie, d’Isabel Díaz
Lloc: Teatre de Manacor
Hora: 20.30 h
Organització: Dones de Llevant
Col·laboració: Ajuntament de Manacor

Dissabte 7
Espectacle “a-GLOSA-rada”, dramatúrgia i direcció a
càrrec de Francesca Palou
Lloc: Casa de Cultura de Sant Joan
Hora: 20.00 h
Organització: Col·lectiu Teranyines

Homenatge a les dones perleres de Manacor
Lloc: Plaça de sa Bassa
Hora: 12.00 h
Organització: Dones de Llevant
Manifestació del Dia Internacional de la Dona “75 anys
commemorant el 8 de març”
Lloc: De la plaça Joan Carles I a la plaça d’Espanya. Palma
Hora: 12.00 h
Organització: Plataforma per la Igualtat
Homenatge a les dones grans de Formentera
Lectura del manifest
Lloc: Club de jubilats (C/ Antoni Blanc, s/n. Sant Francesc
Xavier. Formentera)
Hora: 12.00 h
Organització: Espai Dones Formentera
Col·laboració: Consell de Formentera
Lectura poètica i musical
Lloc: Auditòrium de Campos (C/ Convent)
Hora: 20 h
Organització: Associació de Dones Campaneres
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Dimecres 11
Xerrada col·loqui sobre el Pla d’Igualtat del Consell
Insular de Mallorca, a càrrec de Josefina Ramis Rigo,
consellera de Joventut i Igualtat
Lloc: SACMA (C/ de Joan Bosch, 1. Manacor)
Hora: 19.00 h
Organització: Dones de Llevant
Dijous 12
Xerrada col·loqui sobre les jubilacions i pensions de
viduïtat, a càrrec de Lorenzo Bravo Muñoz, secretari
general d’UGT
Lloc: Seu de l’Associació Nuredduna (C/ de Vilanova, 8,
2n 1a. Palma)
Hora: 18.00 h
Organització: Associació Nuredduna, Mestresses de Casa,
Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
Divendres 13
Conta contes a càrrec d’Encarna de las Heras
Hora: 20.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal de Sant Francesc Xavier
Organització: Espai Dones Formentera
Col·laboració: Consell de Formentera
Dissabte 14
Projecció de la pel·lícula Las mujeres de verdad tienen
curvas, de la directora Patricia Cardoso
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala Municipal de Cinema de Sant Francesc Xavier
Organització: Espai Dones Formentera
Col·laboració: Consell de Formentera
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Dimarts 17
Taller de lectura sobre el projecte expositiu
“Sida social”, de l’artista Pepe Miralles
Lloc: SACMA (C/ de Joan Bosch, 1. Manacor)
Hora: 18.30 h
Organització: Dones de Llevant

Dissabte 21
Projecció pel·lícula Caramel, de la directora Nadine Labaki
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala Municipal de Cinema de Sant Francesc Xavier
Organització: Espai Dones Formentera.
Col·laboració: Consell de Formentera

Dimecres 18
Cineclub: La sonrisa de la mona Lisa
Hora: 18.00 h
Lloc: Edifici Es Generador (C/ Voranova, 8. Son Caliu.
Calvià)
Organització: Ajuntament de Calvià

Dimarts 24
Xerrada col·loqui per donar a conèixer el Jardí de les Dones
Lloc: Centre de Cultura “Sa Nostra” (C/ de la Concepció,
12. Palma)
Hora: 19.00 h
Organització: Lobby de Dones, Dones de Negre, Dones i
Salut, i Creients i Feministes

II Cicle de Cinema Educatiu “Respectem les diferències
de gènere”
Projecció: Ladybird, ladybird, de Ken Loach
Lloc: Teatre de Manacor
Hora: 19.30 h
Organització: Dones de Llevant, 39 Escalons i Associació
0 a 3 de Manacor

Dijous 19
Presentació del llibre Quin sentit té la revolució si no
podem ballar, de Jane Barry i Jelena Dordevic
Lloc: per confirmar
Hora: per confirmar
Organització: Institut Balear de la Dona

Dimecres 25
Taller de lectura sobre el projecte expositiu “Sida social/4”,
de l’artista Pepe Miralles
Lloc: SACMA Manacor (C/ de Joan Bosch. 1. Manacor)
Hora 18.30 h
Organització: Dones de Llevant
Abril
Dimecres 1
Xerrada col·loqui “Com ens afecta la crisi a les dones”, a
càrrec d’Àngels Martínez Castells, professora d’economia
aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
Hora: 19.00 h
Lloc: per confirmar
Organització: Àrea de la Dona d’EU de Mallorca i Grup
d’Alternatives contra la Crisi
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en tots els actes en què s’uneixen dones i homes per reivindicar un món més just, igualitari i sense violència. Per
aquest motiu es va editar un cartell i un tríptic, que inclou
un programa unitari per celebrar el 25 de novembre, Dia
Mundial contra la Violència cap a les Dones.
Un dels actes rellevants és la campanya de llaços a les
façanes de tots els ajuntaments de les Illes Balears per
commemorar aquest dia i per sensibilitzar sobre la violència contra les dones.

A petició de l’associació ADIBS vàrem publicar en català
el llibre Quin sentit té la revolució si no podem ballar? de
les autores Jane Barry i Jelena Đjorjevic.
Aquest llibre és un treball d’investigació sobre les defensores dels drets humans de les dones en zones en conflicte, oblidades dels mitjans de comunicació si no és en un
moment puntual. És la visió de les activistes que viuen el
dia a dia de la lluita per defensar els drets de les dones,
des de dins les organitzacions, de les persones que les formen, de les dones que lluiten i es comprometen.
La lluita feminista té múltiples formes i molt diverses segons el lloc del món on es trobem.
1.5. Actes del Dia Mundial contra la Violència
cap a les Dones
L’Institut Balear de la Dona, com a organisme d’igualtat
de les Illes Balears, coordina i impulsa els actes i les activitats de sensibilització, i concretament les activitats en
commemoració del Dia Internacional de la Violència cap a
les Dones. En aquest dia el record de tantes dones mortes
al nostre país i arreu del món és present en la memòria i

Altres actes que destaquen del programa unitari amb les
associacions de dones, els sindicats, els ajuntaments i la
resta d’institucions són:
ACTES DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2009

Dimarts, 10 de novembre
Inauguració de l’exposició fotogràfica “Ruta pacífica colombiana” (fins al dia 30 de novembre)
Hora: 19.00 h
Lloc: Capella de la Misericòrdia (Plaça de l’Hospital, 4. Palma)
Organització: ADIBS i Consell de Mallorca (Departament
de Joventut i Igualtat)
Dijous, 12 de novembre
Inauguració de l’obra de teatre Cel·la 8
Hora: 20.00 h
Lloc: Teatre Municipal
Organització: Ajuntament de Palma (Àrea d’Educació,
Igualtat i Drets Cívics)

17

MEMÒRIA09

Dilluns, 16 de novembre
Taller: “Noves masculinitats: Els homes guanyam amb
la igualtat”, a càrrec d’AHIGE (Associació d’Homes per la
Igualtat de Gènere)
Hora: 18.00 h
Lloc: Dependències municipals de Sant Jordi (Eivissa)
Organització: Dones Progressistes d’Eivissa
Col·laboració: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Dijous, 19 de novembre
Conferència “Las resistencias del patriarcado: violencia
contra las mujeres y discursos antifeministas”, a càrrec
d’Alicia Miyares, doctora en filosofia i actualment assessora de la vicepresidenta primera del Govern espanyol
Hora: 18.30 h
Lloc: C/ Miracle, 2, 1r. Palma
Organització: PSIB-PSOE i JSIB

Dimarts, 17 de novembre
Conferència taller: “La medicació, una altra forma de violència vers les dones”, a càrrec de M. José Hernández
Ortiz, doctora en medicina i en quiropràctica
Hora: 19.30 h
Lloc: Cambra de Comerç (C/ de l’Estudi General, 7. Palma)
Organització: Associació Creients i Feministes

Diumenge, 22 de novembre
II Cursa Popular contra la Violència de Gènere
Hora: 10.00 h
Lloc: Plaça de Cort
Organització: Ajuntament de Palma, Pacte “Palma contra
la violència de gènere”

Dimecres, 18 de novembre
Taller de prevenció de la violència de gènere: “Conèixer
per canviar la mirada”
Hora: 18.00 h
Lloc: Associació cultural SACMA (C/ Bosch, 5, 1r. Manacor)
Organització: Col·lectiu Dones de Llevant
Conferència: “Dona al Marroc, participació social i política de la dona al Marroc”, a càrrec d’Amina Bouayages,
presidenta de l’organització marroquí de drets humans
Presenta: Lila Thomàs, directora de l’Institut Balear de la Dona
Modera: Marisol Ramírez
Hora: 18.00 h
Lloc: Casal de les Dones (C/ Foners, 38. Palma)
Organització: Associació Marroquí de les Illes Balears
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Dilluns, 23 de novembre
Inauguració de la I Mostra de Cinema i Drets Humans de
les Dones, a càrrec de M. Dolores Sánchez, presidenta de
l’associació AMI
Tema: El dret a una vida sense violència
Hora: 17.00 h
Lloc: Sala d’actes de la Misericòrdia (Pl. de l’Hospital, 4. Palma)
Organització: AMI
Xerrada: “Mujeres sí, libertad, carcel de madres”, a càrrec
de Liliana Lorenzana
Hora: 18.00 h
Lloc: C/ Seminari, 4, 2n. Palma
Organització: Associació de Viudes de Balears

Teatre fòrum sobre violència de gènere: Lara en el cercle,
a càrrec del teatre Teatraviesas
Hora: 19.00 h
Lloc: Capella de la Misericòrdia (Pl. de l’Hospital, 4. Palma)
Organització: ADIBS i Consell de Mallorca (Departament
de Joventut i Igualtat)
Conferència: “La Maternitat d’Elna (França): centre d’acollida de la dona exiliada”, a càrrec de Damià Verger
Hora: 20.00 h
Lloc: Casal de Can Pere Ignasi de Campos
Organització: Associació de Dones Campaneres

Dimarts, 24 de novembre
Inauguració de l’escultura Barques, d’Elisenda Pippió Gelabert
Hora: 19.00 h
Lloc: pati de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració (Pl. de la Drassana, 4. Palma)
Organització: Institut Balear de la Dona
I Mostra de Cinema i Drets Humans de les Dones, a càrrec
de M. Dolores Sánchez, presidenta de l’associació AMI
Tema: Acció global - lluita global
Hora: 17.00 h
Lloc: Sala d’actes de la Misericòrdia (Pl. de l’Hospital, 4. Palma)
Organització: AMI

Dimecres, 25 de novembre
Jornada de sensibilització en la prevenció de la violència
de gènere
Hora: de 9.30 h a 14.00 h
Lloc: CCOO Illes Balears (C/ Francesc Borja Moll, 3. Palma)
Organització: Secretaria de la Dona de CCOO-Illes Balears
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I Mostra de Cinema i Drets Humans de les Dones, a càrrec
de M. Dolores Sánchez, presidenta de l’associació AMI
Tema: Drets sexuals i reproductius
Hora: 17.00 h
Lloc: Sala d’actes de la Misericòrdia (Pl. de l’Hospital, 4. Palma)
Organització: AMI

Dissabte, 28 de novembre
Taller d’autodefensa per a dones, a càrrec de Nina Parrón
Hora: d’11.00 h a 14.00 h
Lloc: Capella de la Misericòrdia (Pl. de l’Hospital, 4. Palma)
Organització: ADIBS i Consell de Mallorca (Departament
de Joventut i Igualtat)

CONCENTRACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Hora: 20.00 h
Lloc: Passeig del Born. Palma
Organització: Plataforma per la Igualtat i ADIBS

Diumenge, 29 de novembre
Trobada familiar a Lluc
Hora: 12.00 h
Lloc: Monestir de Lluc
Organització: Associació de Dones d’Acció Social i Família
Mans Obertes

ACTE SIMBÒLIC CONTRA LA VIOLÈNCIA I EN RECORD DE
LES DONES VÍCTIMES D’AQUESTA VIOLÈNCIA
Hora: 20.00 h
Lloc: Plaça de sa Bassa, Manacor
Organització: Col·lectiu Dones de Llevant
CONCENTRACIÓ I LECTURA DE MANIFEST CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Hora: 20.00 h
Lloc: Passeig de Vara de Rei. Eivissa
Organització: Dones Progressistes d’Eivissa

Divendres, 27 de novembre
Conferència: “Els feminicidis de Ciudad Juárez”, a càrrec de
Maricela Ortiz i Emilio Ginés, membres de la Comissió de
Drets Humans del Consell General de l’Advocacia Espanyola i del Subcomitè de Prevenció de la Tortura de les
Nacions Unides
Hora: 19.00 h
Lloc: Col·legi d’Advocats (La Rambla, 10. Palma)
Organització: ADIBS i Consell de Mallorca (Departament
de Joventut i Igualtat)

Dilluns, 30 de novembre
Lectura col·lectiva d’Una habitació pròpia, de Virginia Woolf
Hora: 18.00 h
Lloc: Centre de Cultura “Sa Nostra” (C/ Concepció, 12. Palma)
Organització: Consell de Participació de les Dones de les Illes
Balears i Consell de Participació de les Dones de Mallorca
CURS PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Organització: STEI-i
Temporalització: mes de novembre
Inauguració de l’escultura d’Elisenda Pipió BARQUES
Elisenda Pipió ens transmeté que volia mostrar una altra cara,
un altre aspecte de la violència a través de la seva obra. No es
tracta de posar èmfasi en els aspectes més cruels, sòrdids i difícils de la por, del patiment; ans el contrari, de mostrar el camí
de la sortida, l’esperança del canvi possible, el trajecte cap a una
altra vida més lliure, més plena.
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Ho fa a través d’aquestes barques, el mitjà marítim que
permet iniciar un viatge cap a un canvi radical. No una
sola barca, com si només hi hagués una violència, un patiment, un dolor. Barques en plural, perquè diverses són
les formes de violència i, sobretot, diverses i múltiples les
situacions que viuen les dones que en pateixen.
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1.6. Campanya “Mateixos drets, mateixes obligacions”
Fotos signatura, dijous bo...
Des del mes d’octubre de 2008 continuam amb la campanya conjunta amb els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre el fet que s’han de compartir les tasques domèstiques i sobre la igualtat entre dones i homes, sota el lema
“Mateixos drets, mateixes obligacions. I tu, per què no?”
i amb l’elaboració d’un manifest “Compromís dels homes
per la igualtat” que signen els homes a un llibre.
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• El Casal com a servei d’informació i difusió (demandes
sobre les activitats que es fan, sobre les associacions del
centre, etc.)
• El Casal com a servei de foment de l’associacionisme
• El Casal com a centre de dinamització sociocultural
(amb activitats de formació, creixement personal, gimnàstica, sortides culturals, excursions, etc.)
• El Casal com a servei de préstec de llibres i DVD, i com
a espai per fer ús dels ordinadors amb accés a Internet

Durant l’any 2009 hem anat a presentar-la a Eivissa, Menorca i Formentera, hem posat la carpa a distints llocs de
Palma, d’Inca, de la UIB i hem recollit firmes d’adhesió al
compromís dels homes per la Igualtat.
1.7. Guia de recursos per a les dones a les Illes Balears
Des de l’any 2008 s’ofereix aquesta Guia de recursos per
a les dones de les Illes Balears. La Guia respon a la necessitat de mantenir al dia els recursos que en un moment
determinat poden utilitzar les dones.
El format de fitxer en què està editada permet actualitzar-la periòdicament. S’adreça als professionals del treball
social, de l’atenció psicològica, de la salut, del món educatiu i del camp jurídic, entre d’altres; per aquest motiu
s’estructura en les àrees següents:
• Centres d’informació de la dona
• Serveis d’atenció telefònica
• Salut

•
•
•
•
•
•
•

Serveis socials
Maltractaments i agressions sexuals
Serveis jurídics
Formació i treball
Educació, cultura i esports
ONG
Adreces d’Internet
El Casal com a servei d’informació i difusió

1.8. Casal de les Dones
El Casal de les Dones és un punt de trobada i de participació per a les dones, creat i dirigit per l’Institut Balear
de la Dona i gestionat per una empresa externa. Any rere
any es manifesta un major coneixement del seu funcionament i per això les demandes de les usuàries són més
clares, d’entre les quals es poden destacar:

Durant l’any 2009 s’han incrementat les demandes, tant
presencials com telefòniques i per correu electrònic, que
corresponen a les categories següents: activitats del Casal, associacionisme, assessorament jurídic o social, orientació laboral amb derivació a l’Institut Balear de la Dona,
formació, demandes puntuals sobre la borsa de voluntàries, d’informàtica, de català i d’altres.
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També hem incorporat el SISTEMA DE QUALITAT ISO
9001, un sistema de gestió de qualitat basat en la norma
internacional ISO 9001-2000, que introdueix bones pràctiques de gestió i ambientals i recull les no conformitats
que es produeixen en l’activitat diària, per analitzar-ne les
causes i millorar el servei.
El Casal com a servei de foment de l’associacionisme
Les associacions següents tenen la seu al Casal de les Dones, on disposen d’espai i recursos, alhora que duen a
terme activitats pròpies:

Els recursos que s’ofereixen a les associacions de dones
són aquests:
•
•
•
•

Punt d’informació de recursos per a dones
Despatxos equipats
Sala per a seminaris, cursos i reunions
Sala polivalent per a assemblees, seminaris, videofòrums, exposicions, teatre, etc.
• Ordinadors amb accés a Internet
• Biblioteca complementària del Centre de Documentació
i Biblioteca de l’Institut Balear de la Dona
El Casal com a centre de dinamització sociocultural

Asociación Balear de Apoyo a la Fibromialgia (ABAF)
Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama (AUBA)
Asociación Balear de Encajes y Bordados (ABEIB)
Asociación de Agentes de Igualdad de Baleares (AIBAL)
Associació d’Empleades de la Llar (ABELL)
Associació Praxis de Dones Juristes
Associació NEITH d’Estudis Sociològics
Asociación Cultural Maria Plaza
Associació de Dones Víctimes de Maltractament
(ADOVIMA-Lluna Creixent)
Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS)
Círculo Materno-Infantil
Banco del Tiempo
Mujeres Valoradas
Asociación de Mujeres Musulmanas Al-Khawar
Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears
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Nombroses associacions i entitats organitzen activitats al
Casal. Durant l’any 2009, aquestes són les activitats que
s’hi han duit a terme.
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
• Reunions entre la Direcció de l’Institut i les associacions
• Presentació de llibres
• Trobades
ENTITATS EXTERNES
• Reunions de la Plataforma per a la Igualtat
ASSOCIACIONS AMB SEU AL CENTRE
Tenen una oferta pròpia de tallers per a les seves associades i també per a les usuàries que hi vulguin participar:
gimnàstica, taller de ioga, xerrades amb especialistes, etc.
Reunions de la Comissió Permanent del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears.

EL CASAL
El Casal ofereix una varietat d’activitats obertes a totes les
dones que hi vulguin participar. Aquests són algunes de
les que s’hi han organitzat durant l’any 2009:
• Cursos i tallers
− Pilates
− Cant i tècniques de veu
− Pràctic de sòl pelvià
− El recó de les idees: Històries per contar
− Introducció a la informàtica
− Habilitats personals
− Autoestima: com sentir-nos millor en aquestes festes
− Primers auxilis
− Salut sexual i reproductiva
− Espai infantil
− Creativitat: la dona i la pintura
− Lectura i escriptura catalana
− Lectura “Aprèn amb dones”
− Activitats de Nadal
− Un cafè amb...
− Festa intercultural
• Xerrades
− Participació de la dona a la vida pública i política del
Marroc
− Fibromiàlgia
− Conferència “Què és això de ser dona?”, a càrrec de
Pilar Ferrer de Sant Jordi, antropòloga i comare
− Banc del temps
•
•
•
•

Cinefòrum
Mercats solidaris
Sóc dona: un fòrum de comunicació per a les dones
Sortides culturals
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−
−
−
−
−
−

Mercat de Sineu
Mercat de Santa Maria
Museu Es Baluard
Castell de Sant Carles
Visita a Lluc
Finca Son Real

c) Difondre els valors d’igualtat entre les persones sense
discriminació per raó de sexe i defensar els drets i els
interessos de les dones.
d) Potenciar el benestar social i la qualitat de vida de les
dones i proposar les mesures necessàries als òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb l’objectiu de potenciar i millorar la participació de les dones en el desenvolupament polític,
social, laboral, econòmic, científic i cultural.
e) Fomentar l’associacionisme de les dones per tal de
promoure la integració dels grups i les associacions de
dones de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Casal com a servei de préstec de llibres i DVD, i espai
per fer ús dels ordinadors amb accés a Internet
Aquest servei ha experimentat un increment qualitatiu
respecte d’altres anys a causa sobretot de l’adquisició de
nou material bibliogràfic i de DVD, resultat dels suggeriments i de les aportacions de les mateixes usuàries, que
d’aquesta manera contribueixen a donar impuls a una biblioteca del Casal per a totes, i també a apropar els llibres
a les usuàries a través d’una recomanació diària a la taula
de recepció del Casal.

L’assemblea general del Consell de Participació s’ha reunit
dues vegades durant l’any 2009:
El 20 de febrer, per elegir la Comissió Permanent. Les associacions elegides foren:

El Casal ha estat tancat durant els mesos de gener, febrer
imarç per canvi d’empresa gestora.
Els seus objectius són:
1.9. Consell de Participació de la Dona
L’any 2008 es va crear el Consell de Participació de la
Dona de les Illes Balears, adscrit a l’Institut Balear de la
Dona, amb les funcions, la composició i el règim jurídic
que es regulen mitjançant decret.
El Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears es
configura com un òrgan consultiu i d’assessorament en
els temes que puguin afectar les dones.

a) Ser interlocutor vàlid davant les administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb referència als problemes que afecten les
dones, i relacionar-s’hi mitjançant l’Institut Balear de
la Dona.
b) Oferir una via d’adhesió lliure per fer efectiva la participació de les dones a través de les associacions i les
federacions de dones en el desenvolupament polític,
laboral, social, econòmic, científic i cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Associació ADIBS (presidència)
Associació Dones Educadores (vicepresidència)
Associació ABAF (vocal)
Associació Lobby de Dones (vocal)
Associació Dones Artesanes (vocal)
Associació ALBA de Menorca (vocal)
Associació Espai Dones de Formentera (vocal)
Secretària IBD
El 19 de juny, entre d’altres assumptes, s’aprovà el logo
del CpDones, l’elaboració d’un tríptic i d’un web. També s’aprovaren els grups de treball: Salut, Educació,
Violència,Consum, Corresponsabilitat i Usos del Temps.
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2. Igualtat
2.1. Informes d’impacte de gènere
Des del mes de setembre de 2007 i de conformitat amb
l’article 7 g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a
la dona, l’Institut Balear de la Dona emet informes sobre
l’impacte de gènere dels projectes de disposicions normatives que elaboren les distintes administracions.
L’estructura dels informes d’impacte de gènere, la fixen
les guies comunitàries sobre l’elaboració dels informes
d’impacte de gènere. La finalitat és valorar l’esborrany
objecte de l’informe i fer-ne una prospecció, per verificar si en el moment de planificar les mesures que conté
la disposició s’ha tingut en compte l’impacte que tindran
en els homes i en les dones, i es proposen les millores
que es consideren necessàries perquè la disposició tingui
en compte la perspectiva de gènere i, per tant, per anar
aplicant la igualtat d’oportunitats a tots els àmbits de la
societat balear. Es tracta, en definitiva, d’una millora subjectiva en la qualitat de la producció normativa.
Dues són les parts en què s’estructuren els informes d’impacte de gènere:
• Revisió del llenguatge que s’empra en la proposta
• Revisió de la part dispositiva de la proposta

Respecte al llenguatge, es revisa el text i es proposa, si escau, la modificació dels termes discriminatoris emprats i el
llenguatge que s’ha d’utilitzar per eradicar l’ús sexista del
llenguatge en l’Administració. Es vol aclarir que es considera que es fa ús d’un llenguatge sexista quan s’utilitzen
expressions del llenguatge i de la comunicació humana
que invisibilitzen les dones, les subordinen o les estereotipen. La causa d’un ús sexista del llenguatge no es troba a
la llengua —que en si no és sexista— sinó en l’ús discriminatori que les persones o entitats en fan, relegant el paper
de les dones a un segon pla supeditat a la funció que, des
del punt de vista androcèntric, la comunitat confereix al
sexe femení. Tot això sense transgredir les normes gramaticals, i amb la finalitat també de familiaritzar i sensibilitzar
el personal de l’Administració amb els recursos d’ús no
sexista de la nostra llengua.
Respecte de la revisió de la part dispositiva de la proposta,
es poden distingir tres fases:
• Fase prèvia: anàlisi i diagnosi de la situació de les dones
i els homes en l’àmbit regulat per la proposta
• Fase intermèdia: comprovació de la pertinença en relació amb el gènere
• Fase final: propostes de modificació, mitjançant accions
positives (mesures de conscienciació, de promoció, de
discriminació en sentit ampli) o accions de discriminació
positiva.

L’any 2009 s’han elaborat 80 informes d’impacte de gènere.
Administració	Nombre d’informes
autonòmica
durant l’any 2009
Conselleria d’Agricultura i Pesca
8
Conselleria d’Educació i Cultura
13
Conselleria d’Esports i Joventut
2
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
2
Conselleria d’Interior
1
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
6
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració 9
Conselleria de Treball i Formació
1
Conselleria de Medi Ambient
7
Conselleria de Salut i Consum
10
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
10
Conselleria de Presidència
4
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
1
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
1
Conselleria de Turisme
1
Consells insulars
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular d’Eivissa
Ajuntaments
Ajuntament de Manacor
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2.2. Denúncies per publicitat sexista
La Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona,
en l’article 3 k, estableix que a través de l’Institut es poden
rebre i canalitzar les denúncies formulades en casos de discriminació de fet o de dret per raó de sexe.
A iniciativa del mateix Institut, o bé a través de comunicacions externes, s’analitzen i, si pertoca, se segueixen els
tràmits per a la denúncia dels continguts que no s’ajustin
als articles 14.11 i 41 de la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, ni
als articles 35, 36 i 38 del capítol V ni a l’esperit de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
L’Institut Balear de la Dona ha tramès sis denúncies a l’Observatori de la Publicitat de l’Institut de la Dona que depèn
del Ministeri d’Igualtat.
2.3. Guia de mesures d’igualtat en l’àmbit de les empreses
La Guia de mesures d’igualtat en l’àmbit de les empreses,
editada en CD, s’ofereix des de l’any 2009 a les empreses i
a les organitzacions a l’hora de negociar mesures per evitar
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i d’elaborar
plans d’igualtat.
La Guia inclou els continguts següents:
• El mercat laboral a les Illes Balears.
• La situació de les dones en el mercat laboral: causes i
conseqüències de la desigualtat.
• La igualtat i la conciliació. Àmbits d’interès per a l’empresa.
• Les empreses balears i les instal·lades a les Illes Balears:
mesures d’igualtat i de conciliació.

• La negociació col·lectiva com a impulsora de la incorporació de mesures d’igualtat a les empreses.
• Negociació col·lectiva i enfocament de gènere: els
processos i els temps.
• Les accions positives.
• Els plans d’igualtat.
2.4. Igualtat de gènere a la Unió Europea

Presentació dels resultats de l’Eurobaròmetre 2009 “Dones i eleccions europees” en el qual s’inclouen dades relatives al comportament electoral de les dones, els seus
interessos i expectatives.
Taula rodona sobre la mateixa temàtica amb dones periodistes de reconegut prestigi dels diferents mitjans de comunicació de les Illes Balears (TV Mallorca, IB3-TV, Última Hora,
Diario de Mallorca, El Mundo.

DONA I ELECCIONS EUROPEES
L’objectiu d’aquesta taula rodona és difondre les properes
eleccions al Parlament europeu de dia 7 de juny de 2009 i
fomentar el vot femení.
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3. Salut i qualitat de vida
3.1. Infosex

b) ATENCIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC. S’han rebut
372 missatges electrònics i les demandes més comunes
han estat les següents:

El Servei d’Informació i Orientació Sexual (Infosex) de
l’Institut Balear de la Dona s’emmarca dins el Programa
de Salut Afectiva, que s’adreça especialment a la dona
jove. Ofereix les prestacions següents:

•
•
•
•

• Informació, orientació i assessorament sobre qüestions
de salut afectiva i sexual (sexualitat, orientació i identitat sexual), mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual...
• Xerrades informatives i tallers de salut afectiva i sexual
a centres escolars i altres entitats.

c) ASSESSORAMENT INDIVIDUALITZAT. S’han atès 170
persones, la majoria d’entre 18 i 25 anys. El major nombre de consultes ha estat en relació als anticonceptius, la
possibilitat d’embaràs, les malalties de transmissió sexual,
i la interrupció voluntària de l’embaràs. Destaca l’augment
de les consultes referents a educació sexual fetes tant per
professionals de l’educació com per altres agents socials.

L’accés al servei es pot fer per telèfon (901 500 101), per
correu electrònic (infosex@caib.es) o presencialment a la
seu ubicada a l’avinguda d’Alemanya, 13, de Palma. També disposa de web: <http://infosex.caib.es>.
L’any 2009 ha desenvolupat les actuacions següents:
a) ATENCIÓ TELEFÒNICA. S’han rebut 613 telefonades
per formular alguna consulta, 19 consultes més que l’any
anterior. La majoria són dones de Palma d’entre 26 i 30
anys. Les consultes més freqüents han estat aquestes:
•
•
•
•
•
•
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Anticonceptius: 127
Possibilitat d’embaràs: 117
Malalties de transmissió sexual: 108
Comportament sexual: 53
Ginecologia: 53
Interrupció voluntària de l’embaràs: 47

Possibilitat d’embaràs: 80
Anticonceptius: 70
Malalties de transmissió sexual: 46
Interrupció voluntària de l’embaràs: 23

d) XERRADES INFORMATIVES SOBRE SALUT AFECTIVA
I SEXUAL
• Adreçades a alumnes: s’han fet tretze accions al CP Es
Putxet, CP Jaume Fornaris, CP Llorenç Riber, La Salle,
CP Santa Isabel, Sant Bonaventura i Col·legi Jesús Maria. El nombre d’alumnes beneficiats ha superat els 300.
• Adreçades a associacions i altres col·lectius: s’han duit a
terme set accions a l’Escola Taller Sa Murtera, a l’Escola
Taller Son Colom, a la Fundació Ecca, al CIJ Ciutadella,
a l’Acampallengua, a Provens i a l’Associació Pa i Mel.
L’assistència ha estat de quasi 200 persones.
• Adreçades a mares i pares: es va fer una acció al CP
Costa i Llobera, amb una assistència de 35 persones.
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ATENCIÓ TELEFÒNICA
ATENCIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC
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3.2. Tallers i cursos de salut afectiva i sexual

3.3. Dona i drogodependències

Els tallers i cursos de salut afectiva i sexual s’emmarquen
dins el Programa de Salut Afectiva i Sexual de l’Institut
Balear de la Dona, en col·laboració amb l’Institut de la
Dona, i els imparteix l’Associació d’Estudis Sexològics i
del Gènere de les Illes Balears NEITH. Tenen una durada
mitjana de nou hores i inclouen el contingut següent:

En coordinació amb el Centre Coordinador de Drogodependències (CCD) s’han duit a terme les actuacions formatives i informatives següents:

•
•
•
•
•
•

Fet sexual humà: la sexuació, la sexualitat i l’eròtica
Desig, atracció i enamorament
Afeccions: concepte, tipus i vincles afectius
Orientació del desig
Taller de l’eròtica dels sentits
Taller d’expressió corporal per treballar actituds

3.4. Tallers de prevenció d’embarassos no desitjats i
malalties de transmissió sexual

• Xerrada del CCD al Casal de Llevant i al Casal de ses
Ufanes sobre els efectes del tabaquisme.
• Participació de l’Institut Balear de la Dona a la taula rodona “Vulnerabilitat a les drogues dels col·lectius: dones, immigrants, tercera edat” organitzada pel Projecte
Home.
• Participació de l’Institut Balear de la Dona en les Jornades sobre Alcohol i altres Drogues organitzades pel Pla
d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears
(PADIB).

L’any 2009 s’han duit a terme les accions formatives següents, en format de taller per a dones i en format de
curs per a professionals:
		
Taller de salut afectiva i sexual
Taller de salut afectiva i sexual
Taller de salut afectiva i sexual
Taller de salut afectiva i sexual
Taller de salut afectiva i sexual
Taller de salut afectiva i sexual
Curs de salut afectiva i sexual
Curs de salut afectiva i sexual

28

Per cinquè any consecutiu s’ha desenvolupat, a través
de l’Institut Balear de la Dona, el Programa de Prevenció
d’Embarassos no Desitjats i Malalties de Transmissió Sexual, arran d’una subvenció que concedeix a la Fundació
Sexpol el Ministeri de Sanitat i Política Social. El Programa
inclou:
• Tallers de prevenció d’embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual
• Assessorament permanent telefònic, presencial i per
correu electrònic a través d’Infosex
L’any 2009 s’han impartit 35 tallers amb una participació
de 875 alumnes.
Lloc

Entitat

Lloc

ADISEB
ADISEB
Ajuntament de Santa Margarita
SADIF
Casal ses Ufanes
Casal Llevant
Casal ses Ufanes
Escola amb Pau

Binissalem
Campanet
Santa Margarita
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Palma

Assistents
16
6
10
8
4
4
6
19

IES Francesc de Borja Moll
IES Calvià
IES Mossèn Alcover
IES Ses Estacions
IES Felanitx
IES Sineu
IES Joan Alcover
IES Juníper Serra
IES Francesc de Borja Moll
IES Na Camel·la

Tallers

Alumnes

3
3
6
1
4
6
3
3
4
2

75
75
150
25
100
150
75
75
100
50
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El desembre de 2009 s’inaugurà el Punt d’Assessorament
de Salut (PAS) ofert pel Govern de les Illes Balears mitjançant la Direcció General de Joventut, la Conselleria de
Salut i Consum i l’Institut Balear de la Dona. De manera
que Infosex hi forma part així com ALAS (Associació de
Lluita Anti-Sida), Ben Amics (Associació Lesbiana, Gai,
Transsexual i Bisexual de les Illes Balears), Creu Roja Joventut, Projecte Jove (Projecte Home Balears) i Col·legi de
Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears.
L’objectiu principal és el d’oferir a les joves i als joves de
les Illes Balears un centre d’assessorament, orientació i
promoció de la salut des d’una perspectiva positiva, igualitària, educativa, saludable i de maduració personal a més
de potenciar una cultura de salut, com a motor de desenvolupament personal i desvincular les conductes de risc
del concepte de jove.
El PAS està ubicat a l’avinguda d’Alemanya, 13, baixos.
Està dirigit a joves de 13 a 35 anys sense impedir que
s’atenguin persones més grans. S’hi accedeix sense cita
prèvia i l’atenció pot ser presencial, per telèfon, per correu
electrònic i per webcam. Aquest accés pot donar-se des de
tots els serveis de la xarxa Infojove mitjançant webcam.
Les dades de contacte són: telèfon: 901 500 101 o 971
78 44 80; adreça electrònica: pas@infojove.caib.es. L’horari és de dilluns a divendres de 15.00 h a 19.00 h.

L’any 2009 “Exposex” ha estat ubicada directament als Instituts d’Educació Secundària següents, on s’han realitzat 153
visites guiades, i hi ha participat un total de 3.493 alumnes.
CENTRE	Nombre	Nombre
		
de visites
d’alumnes

3.5. “Exposex”
“Exposex” és una exposició itinerant sobre salut afectiva i
sexual dirigida a la població en general i específicament a
la joventut, formada per 17 cartells que tenen per finalitat
apropar la gent al coneixement del cos i de les relacions,
de les emocions i les percepcions; afavorir i fomentar canvis d’actituds potenciant una salut afectiva i sexual lliure
d’estereotips; afavorir un desenvolupament integral amb
la identificació dels mites i les relacions no igualitàries;
lluitar contra la violència de gènere, i desenvolupar conductes de prevenció de malalties de transmissió sexual i
d’embarassos no desitjats.

Centre Cultural Es Generador
IES Sureda i Blanes
IES Bendinat
IES Arenal
IES Porreres
Col·legi Es Lledoner
IES Felanitx
IES Joan Taix
Col·legi Sant Francesc
IES Son Ferrer
IES Santanyí
IES Maria Àngels Cardona
IES Josep M. Quadrado
IES Joan Ramis i Ramis
La Salle
IES Cap de Llevant
IES Pasqual Calbó i Caldés
IES Can Peu Blanc
		

0
12
11
15
15
8
15
7
2
6
9
8
4
16
4
18
3
0
153

0
228
231
315
329
250
329
147
48
187
189
152
78
417
89
432
72
0
3493

Es complementa amb una sèrie de tríptics informatius,
orientacions pedagògiques, bibliografies i recursos didàctics, i s’ofereixen visites guiades, d’una durada de 50 minuts, als diferents centres educatius per a alumnes d’ESO
i a altres entitats i associacions.
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COMPROMÍS “HOMES
PER A LA IGUALTAT”
Històricament, la societat ha dividit a les persones segons el
sexe amb que naixien, assignant-los rols i identitats culturals (de gènere) distintes i no equiparables en drets i oportunitats.

Són necessàries iniciatives col·lectives d’homes que es posicionin públicament cap a la plena igualtat i la no discriminació ajudant, amb això, a afavorir el canvi cap a posicions
igualitàries i no sexistes i no homòfones, al conjunt de la
població masculina.

Els homes que signam aquest Compromís som conscients
que vivim, de fet, en una societat on hi ha una evident
desigualtat estructural en el repartiment del poder i en les
relacions humanes entre dones i homes.

Aquesta situació ha generat un model de masculinitat predominant, que nomenem tradicional, patriarcal o hegemònica, que està basada en els valors de poder, força, exigència, competència, rivalitat i imposició.

Animar els homes a participar de forma activa en el disseny
i implementació de les polítiques d’igualtat i en la promoció
de la conciliació de la vida familiar, la laboral i la personal.
Construir la nostra identitat personal lliurement, al marge
de rols i estereotips així com a desenvolupar de forma plena la nostra vida emocional, afectiva i sexual.

Les dones, gràcies fonamentalment al moviment feminista, han desenvolupat en els dos últims segles, un procés
d’identificació i denúncia de la seva situació de discriminació. És el que coneixem com teoria de gènere.

Els homes del Segle XXI estem obligats a posicionar-nos
públicament contra aquesta discriminació històrica i a fomentar i donar suport a accions positives que contrarestin
aquesta situació, reparant, en la mesura del possible, els
danys de tot tipus que el sexisme ha generat.
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Assumir de manera igualitària la coresponsabilitat en les
tasques domèstiques i l’atenció d’altres persones no només
des de la nostra responsabilitat, també del nostre creixement com a individus, i en particular, de fer ús dels permisos, excedències, i reduccions de jornada per a l’atenció i
cura dels altres.
Avançar cap a una sexualitat diversa, sense mites, sense
comparacions ni imposicions, des del gaudi i el plaer compartit, i oposar-nos a tota conducta que atempta contra el
lliure exercici de la sexualitat, inclosa la llibertat d’opció i
orientació sexual.

Als homes, el paper i identitat de gènere assignats, ens ha
atorgat una posició de privilegi sobre la dona.

Els homes contemporanis,hem de ser sensibles al fet que
encara són presents molts patrons culturals masclistes i hem
de crear mecanismes per identificar-los i transformar-los.
Ens comprometem a no reproduir el sexisme en les nostres
vides i relacions.

reotips de gènere, i animar i acompanyar altres homes en
aquest camí de canvis personals i socials.

En conseqüència ENS COMPROMETEM A:
Compartir les justes reivindicacions de les dones contra el
sexisme i donar suport a la lluita contra tot tipus de discriminació sexista, i en especial manifestar el total rebuig cap a
la violència masclista, fent pública i activa denúncia de totes
les actituds discriminatòries i no consentint cap manifestació
d’aquestes al nostre entorn.
Replantejar-nos des de les nostres diverses realitats, experiències i actituds, els valors i comportaments quotidians que
sostenen aquesta societat desigual, fonamentada en este-

Desterrar l’ús i la legitimació de la violència com a manera
de solucionar els problemes i cercar formes pacífiques i dialogades d’abordar i resoldre les situacions conflictives que
ens trobem.
El nostre compromís com a homes és per a la igualtat, la volem i la necessitam per aconseguir una societat més justa, més
igualitària, més solidària, i en definitiva més feliç per a les dones i els homes que hi formam part, perquè TOTES LES PERSONES ENS BENEFICIAM DE LA IGUALTAT
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3.6. Programa d’Accés a la Medicina Ginecològica
Informativa i Preventiva
Es va subscriure un conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital de Manacor i la Fundació Néixer amb l’objectiu d’oferir a les dones immigrades en situació administrativa irregular i acollides al Casal de Llevant l’accés a la
medicina ginecològica informativa i preventiva.
Metodològicament s’ha consensuat i tancat un full de derivació que ha fet servir el Casal de Llevant per derivar les
possibles beneficiàries.

Els centres, coordinats en xarxa, ofereixen intervencions
socials, psicològiques i educatives mitjançant programes
d’informació, d’orientació i d’assessorament, d’acollida,
de promoció i integració, de formació i d’atenció jurídica.
L’any 2009 s’han obert el expedients següents per centre:
SADIF
Casal de ses Ufanes
Casal de Llevant
Centre Assessor de la Dona
Oficina d’Informació de la Dona

59
19
33
14
35

El perfil de les beneficiàries és el següent:

4. Violència contra les dones
4.1. Xarxa de cases d’acollida
Els centres d’acollida de les Illes Balears atenen les dones
i els seus infants víctimes de violència de gènere que no
disposen d’allotjament alternatiu. Hi ha 157 places i en
formen part els equipaments següents:
Mallorca:
• Servei d’Acollida a Dona i Família (SADIF)
• Casal de ses Ufanes
• Casal de Llevant
Menorca
• Centre Assessor de la Dona
Eivissa
• Oficina d’Informació de la Dona

• El 78,8 % dels acolliments han estat de caràcter urgent.
• El 71 % de les usuàries han patit maltractament físic i
psicològic.
• El 33,6 % provenen de pobles de les Illes Balears.
• El 31 % tenen de 31 a 40 anys.
• El 63 % han nascut a l’estranger.
• El 39 % són espanyoles.
• El 37 % tenen estudis primaris.
• El 67,8 % estan a l’atur.
• El 28,3 % han sortit de forma autònoma de les cases
d’acollida.
L’any 2009 s’han duit a terme sis reunions tècniques de
coordinació entre l’Institut Balear de la Dona i els centres
de Mallorca, i una reunió de xarxa amb tots els centres
de les Illes Balears.
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4.2. Habitatges per a la reinserció social per a les dones
víctimes de violència de gènere
Fruit de l’acord de col·laboració entre l’Institut Balear de
l’Habitatge i l’Institut Balear de la Dona per habilitar habitatges en règim de lloguer i amb un preu preferent per
a la reinserció social de dones que han estat acollides en
centres d’acolliment per violència de gènere, l’any 2009
es varen formular vuit demandes d’accés a habitatges
que varen ser acceptades (en dos casos, hi varen renunciar durant el procediment administratiu).
S’adjudicaren, en definitiva, sis habitatges a sis dones,
que varen ser objecte de violència de gènere, i als seus
infants (nou) per part de l’IBAVI i equipats totalment per
l’Institut Balear de la Dona.
En la taula següent es reflecteixen les dades des de l’any
2004:
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Habitatges
concedits

Habitatges		
pendents
Dones

4.3. Servei d’Assistència Psicològica
El Servei d’Assistència Psicològica a Víctimes de la Violència de Gènere, gestionat per EULEN Sociosanitarios,
s’adreça a dones que són o han estat víctimes d’agressions físiques, psicològiques o sexuals. Els seu objectiu
principal és ajudar les dones i pal·liar les conseqüències
negatives que pateixen, mitjançant la recuperació dels
recursos i les habilitats que han restat bloquejats al llarg
del maltractament.
Arran de la intervenció individual i grupal que s’ha duit
a terme a Palma, Inca i Manacor es desprenen les dades
següents:
• S’han rebut 453 demandes i se n’han ateses 347 (282
a Palma, 40 a Inca i 25 a Manacor).
• S’han duit a terme 1.885 hores de teràpia individual,
53 sessions de teràpia grupal i 106 sessions d’intervenció socioeducativa.
Les dones ateses presenten aquest perfil:

Infants

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2
2
7
8
12
6

—
—
—
—
—
--

2
2
7
8
12
6

3
4
12
13
17
9

Total

37

—

37

58

• Han formulat demanda per maltractaments físics i
psíquics.
• L’agressió, l’ha infringida el marit.
• Són fadrines.
• La majoria tenen entre 31 i 40 anys.
• El nivell educatiu és de certificat escolar.
• Provenen de Palma.
• S’ocupen en el sector dels serveis.
• Tenen fills.
• Són derivades per l’Institut Balear de la Dona.
• Disposen d’un ingressos menors de 6.000 € a l’any.

Pel que fa a l’assoliment d’objectius, destaquen en primer lloc els tractaments amb èxit, és a dir, aquells en què
el tractament psicològic aplicat ha produït canvis notables suficients per garantir la seguretat, la salut mental i
l’adaptació de la dona. En segon lloc, figuren els abandonaments bé perquè no han demanat cita prèvia al servei,
bé perquè els esforços per conscienciar les dones del maltractament no han obtingut resultat. Finalment, també
s’han produït derivacions a altres recursos i valoracions de
no necessitar tractament.
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Amb relació als seguiments, cal destacar que se n’han fet
52, i que després de dos mesos d’alta la majoria de les
dones o mantenen les millores o milloren després del tractament.
A part de l’atenció psicològica, s’han fet deu derivacions a
la borsa de treball d’Eulen i s’ha participat en tres accions
formatives i informatives, emmarcades en la violència de
gènere.
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4.4. Servei d’Atenció 24 Hores
Arran d’un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i d’Assistents Socials de les Illes Balears i d’una subvenció atorgada pel Ministeri d’Igualtat, l’Institut Balear de la Dona
ofereix atenció social especialitzada a les dones víctimes
de la violència de gènere (VG) que es troben en situació
d’emergència les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
De manera que s’ha disposat de quatre treballadores socials que han fet l’atenció telefònica del servei 24 hores i set
tècniques d’acompanyament entre totes les Illes Balears.
L’objectiu del Servei 24 Hores és donar resposta social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere i activar els mecanismes i els
recursos necessaris en cada cas. Ofereix les prestacions
següents:
•
•
•
•
•

Informació, orientació i assessorament social
Contenció i motivació
Derivació
Coordinació de recursos
Acompanyament

L’accés al Servei de 24 Hores, a partir d’un conveni subscrit amb la Conselleria d’Interior, es fa mitjançant el telèfon
d’emergències 112 o mitjançant el telèfon 971 178 989.
L’any 2009 s’han atès 1.014 cridades de 643 usuàries diferents i s’han registrat 263 emergències. Les intervencions duites a terme es reflecteixen en la taula següent:
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Tipus d’intervenció	Nombre
Derivació serveis IB Dona
Contenció/motivació
Derivació altres serveis
(generals, salut, serveis socials...)
Assessorament en situacions
de violència de gènere
Valoració de la situació de VG
Acompanyaments
Intervencions en situacions d’emergència per VG
Assessorament d’altres professionals
TOTAL

411
405
299
283
238
185
171
45
2037

L’important increment de les demandes que s’ha produït
el 2009 ha estat degut sobretot a tres factors importants:
• La signatura del conveni de l’IBD amb el servei
d’emergències 112 i el 016.
• La incorporació del recurs d’acompanyament especialitzat de les tècniques d’acompanyament.
• La difusió del servei que s’ha fet tant en els mitjans de comunicació com en les reunions amb els diferents serveis específics i sobretot, la tasca directa de les TAC sobre el terreny.
El perfil de la dona que es considera víctima de violència
de gènere és aquest:
•
•
•
•
•

Resideix a Mallorca i al municipi de Palma.
Té entre 35 i 45 anys.
Pateix violència física i psicològica.
És espanyola.
Conviu amb l’agressor d’un a tres anys.

• Fa demandes relacionades amb:
- Intervenció en situació d’emergència per violència de
gènere.
- Orientació i assessorament a la dona víctima de violència de gènere.
- Valoració de la situació de violència de gènere.
L’augment d’aquest tipus de demandes ve donat per les
derivacions de les trucades de l’112. En la majoria dels casos són situacions d’emergència per violència de gènere.
Respecte a la xarxa de recursos utilitzats, destaquen l’112,
el Centre d’Informació de la Dona, el Servei d’Acompanyament, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, el
Servei d’Assistència Psicològica, els punts d’informació
jurídica, els serveis socials municipals, les Oficines d’Ajuda
a les Víctimes del Delicte (OAVD) i els centres d’acollida.
L’objectiu del servei és oferir acompanyament físic i emocional, en cas de necessitat, a les dones víctimes de violència de gènere, i als seus fills o filles o altres persones
de la família afectades. El servei atén les demandes efectuades pels serveis especialitzats d’atenció a les víctimes
de violència de gènere: centres d’acollida, centres d’informació de la dona, serveis d’atenció psicològica, Oficines
d’Ajuda a les Víctimes del Delicte...

Les dones poden accedir-hi a través dels telèfons 112 i
971 178 989 i dels serveis especialitzats en violència de
gènere mitjançant el número 647 348 257. Formen el servei d’acompanyament una coordinadora i set tècniques
ubicades a Mallorca, Menorca i Eivissa.
El 2009, les demandes d’acompanyament s’han diferenciat en dos tipus:
• Sol·licitud d’acompanyament, quan la demanda és
general. Hi ha hagut 34 demandes.
• D’acompanyament a judici, quan la demanda és específica. 60 demandes.

Les demandes d’acompanyament, les fan de forma directa
els professionals dels serveis socials, policials, centres d’acollida i altres, i és la coordinadora, en horari de matins, i la
treballadora social de guàrdia qui valora la demanda.
S’han duit a terme 386 acompanyaments i se n’han beneficiat 185 persones.
La mitjana de temps per acompanyament és de 2 hores i
44 minuts.
La majoria de llocs on s’han realitzat els acompanyaments
són als jutjats, centres d’acollida, forces i cossos de seguretat de l’Estat, serveis socials, Oficina d’Ajuda a Víctimes
del Delicte i altres serveis específics en violència de gènere.
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4.6. Servei d’Assistència Psicològica a Menors Víctimes
de Maltractament

4.5. Materials didàctics per prevenir la violència de gènere
Els materials didàctics per prevenir la violència de gènere
s’ofereixen des del curs escolar 2005/2006 amb l’objectiu
d’esdevenir una eina de prevenció de la violència de gènere i d’incrementar la consciència sobre l’abús de poder
en les relacions de gènere.

El Servei d’Assistència Psicològica a Menors Víctimes de
Maltractament és un recurs especialitzat gestionat per
EULEN. S’adreça a infants d’entre 3 i 17 anys que, per
circumstàncies familiars o socials, pateixen violència intrafamiliar i extrafamiliar, de forma directa o com a espectadors d’agressions.

Els materials s’adrecen a tota la comunitat educativa
(alumnat, professorat i mares i pares dels centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat
i formació professional de les Illes Balears) i per primera
vegada, en el curs escolar 2008/2009, la formació que
s’ha adreçat als professors i professores s’ha impartit a
distància. El contingut de la formació és el següent:
Aproximació antropològica a la violència de gènere
Relacions igualitàries o relacions de poder
Models i estereotips socials amb trets de gènere
Educació afectiva i sexual des de la perspectiva de
gènere
• Expressió i educació emocional. Estratègies de resolució de conflictes des d’una perspectiva de gènere
• Implantació i anàlisi dels materials utilitzats

Consisteix a assistir psicològicament els fills i filles de dones
que han patit violència durant set sessions, que poden arribar fins a catorze. Els objectius que té el Servei són dos:
Assistir en el moment de la crisi familiar o personal, per tal
de restablir l’equilibri previ a la crisi o resignificar l’experiència de l’agressió.

•
•
•
•

La metodologia a distància implica la participació activa
en fòrums de debat i en xats a temps real amb tutories.
El curs s’ha fet durant el primer trimestre de l’any 2009.
Durant el curs 2008/2009, 19 centres escolars han fet
servir els materials, s’han format 27 professors i professores, s’ha arribat a més de 675 alumnes, i nou pares i mares
han assistit als set tallers d’igualtat entre homes i dones.
D’acord amb el full d’avaluació dels materials, es destaca
el següent:
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• Prevenir la possible reproducció del cicle de la violència.

• La puntuació atorgada a la informació que conté cada
UNITAT TEMÀTICA per cicle ha estat molt bona.
• La puntuació atorgada a les UNITATS TEMÀTIQUES
ha estat d’1 punt (1, molt bé – 5, gens bé).
• La puntuació atorgada a les ACTIVITATS DIDÀCTIQUES ha estat de 2 punts (1, molt bé – 5, gens bé).
• La puntuació atorgada als CARTELLS ha estat de 2
punts (1, molt bé – 5, gens bé).
• La puntuació atorgada als materials de les ESCOLES
DE FAMÍLIA / TALLERS DE GÈNERE ha estat de 2,1
punts (1, molt bé – 5, gens bé).
• La VALORACIÓ GLOBAL dels materials per cicle ha
estat molt bona.

L’any 2009 s’ha treballat en 17 casos, en un dels quals
dues de les persones no van acudir a la primera sessió. El
perfil de les persones beneficiàries ha estat un nin d’entre
7 i 10 anys que ha patit maltractament psíquic i ha estat
observador del maltractament que ha patit sa mare.
4.7. Centre coordinador de les ordres de protecció
L’ordre de protecció es regula en la Llei 27/2003, de 31
de juliol. Aquell mateix any, el 2003, l’Institut Balear de
La Dona va assumir la coordinació de les ordres de protecció amb l’objectiu de realitzar un primer contacte per
tal d’assegurar que totes les víctimes de maltractament de
les Illes Balears tinguessin la informació i l’assessorament
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adient. Com a centre coordinador les funcions que desenvolupa l’Institut són aquestes:
• Rebre les ordres de protecció que emeten els jutjats de
les Illes Balears.
• Trametre-les immediatament a les forces i cossos de
seguretat de l’Estat i a les diferents policies locals.
• Crear i mantenir una base de dades, per elaborar estadístiques i per conèixer ràpidament les situacions
concretes, en els casos d’urgències.
• Contactar amb les víctimes.
• Informar i assessorar les víctimes sobre altres recursos
a la seva disposició, com puguin ser polseres, servei
d’acompanyament...
El centre coordinador va rebre, durant l’any 2009, un total de 6.199 comunicacions per part dels distints jutjats
de les Illes Balears, en les quals s’hi inclouen tant ordres
de protecció, ordres executòries, sentències... L’any 2009
hi ha hagut 1.855 noves víctimes de violència de gènere. Hi ha un increment de 35 noves víctimes respecte de
l’any 2008, que eren 1.820. De totes les resolucions dictades pels jutjats, són 1.457 noves ordres de protecció
per a dones víctimes de violència de gènere, en les quals
es van adoptar, majoritàriament, com a mesures penals
la prohibició d’atracar-se i comunicar-se amb la víctima,
en concret 523 i 472 respectivament, i en menor mesura
la privació del dret de residir i anar a determinats llocs en
162 casos. Son 419 ordres més que l’any 2008.
Pel que fa el lloc de residència de les víctimes, es pot observar que el major nombre de resolucions procedeixen
dels jutjats de Mallorca, però una vegada més cal destacar l’elevat nombre de resolucions procedents dels jutjats
d’Eivissa, amb 408 comunicacions.

Resolucions procedents dels diferents jutjats:
		
Jurisdicció territorial
Any 2009
		
en relació al 2008
Jutjats de Mallorca: 1.736
		
		

Palma: 1331 (624 +)
Manacor: 101 (44 +)
Inca: 304 (129 +)

Jutjats de Menorca: 126
Ciutadella: 10 (5 -)

Maó: 116 (100 +)

Jutjats d’Eivissa 174

Eivissa: 158 (250 +)

Pel que fa a la nacionalitat de les víctimes, es pot observar
l’elevat nombre de víctimes originàries de països no comunitaris, amb un total de 650 noves víctimes. La majoria
provenen de l’Equador, Colòmbia i Bolívia, igual que l’any
passat. Com a dades, destaquen països com el Marroc,
amb 51 víctimes; el Regne Unit, amb 44; Romania, amb
44; i Alemanya, amb 39. Pel que fa a les víctimes espanyoles la xifra ha estat de 1.103 dones. Si es tenen en
compte les 936 de l’any 2008, enguany hi ha hagut un
creixement de 167 víctimes més que l’any anterior. Per
tant, en proporció a la població el nombre de dones de
fora és més elevat que el de les espanyoles.
Pel que fa a l’edat de les víctimes de maltractament, el sector de població d’edat entre 18 i 30 anys va ser el que
va interposar més denúncies per maltractament, amb 651
denúncies, seguit del sector de 31 a 41 anys, amb 558 víctimes i entre 41 i 51 anys, amb 295 víctimes. El sector amb
menys ordres ha estat el de menys de 18 anys, amb 63.

4.8. Programa de Control de Proximitat i Violència de Gènere
L’article 64 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, estableix mesures de protecció a les dones víctimes de violència
de gènere. Una d’aquestes mesures consisteix que el jutjat pot
acordar utilitzar instruments amb la tecnologia adequada per
verificar l’incompliment immediat de les mesures imposades a
l’inculpat perquè la dona víctima de violència, amb una ordre
judicial de protecció, se senti protegida en qualsevol moment.
En molts de casos, els agressors incompleixen les ordres
d’allunyament. Això fa que el dret de la tutela judicial efectiva no es compleixi totalment per part de l’agressor, perquè, atès que incompleix l’ordre judicial de protecció, la
víctima queda indefensa amb risc de patir agressions.
L’Institut Balear de la Dona, durant tot l’exercici 2006, va dur
a terme tasques prèvies de comprovació i funcionament a
tots el municipis de les Illes. Fou l’any 2007 quan el programa començà a funcionar d’una manera definitiva. S’imposaren deu dispositius que, mitjançant el senyal que transmeten
en cas de perill per a la dona, permeten localitzar i actuar, ja
que en tot moment indiquen el lloc on és l’agressor.
A les Illes Balears, durant l’any 2009 fins al mes d’octubre,
s’han mantingut els vuit dispositius actius de 2008, si bé
se’n varen imposar dos més per ordre judicial, però arran
de l’empresonament de l’agressor han romàs inactius. Així,
i atès que el Ministeri d’Igualtat va subscriure un contracte
per a la prestació d’aquest servei en l’àmbit estatal i per tot
el territori estatal, en col·laboració amb el Consell General
del Poder Judicial i els Ministeris de Justícia i Interior, el mes
d’octubre la comunitat autònoma de les Illes Balears va deixar d’assumir aquest servei per tal de no duplicar-lo.
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A través d’intèrprets professionals ofereix la possibilitat que els
professionals i les persones usuàries puguin mantenir una conversa normal, sense cap tipus de barrera lingüística o cultural.

A la vegada, s’ha mantingut el conveni que es signà el 2008
amb els centres comercials Carrefour.

El Servei de Teletraducció s’adreça als serveis especialitzats en violència de gènere i als serveis socials municipals
de les Illes Balears i consta d’un telèfon mòbil i d’un biauricular exclusiu i ofereix:
• Teletraduccions dels idiomes següents:
- Immediates les 24 hores ininterrompudes els 365
dies de l’any: anglès, francès, alemany, xinès, àrab i
romanès.
- De 8 h a 18 h, de dilluns a divendres: italià, portuguès, japonès, rus, polonès, farsi, bambara, soninké,
noruec, suec, txec, finès, grec, turc, ucraïnès, tailandès, eslovac, wòlof, lituà, indi, poular, holandès,
hongarès, búlgar, brasiler, eslovac, basc, croata, danès, coreà, urdú, armeni, mandinga, afganès, albanès, amazic, bosnià, georgià, gallec, persa i siri.
• Cridades a tres.
• Multiconferències.

4.10. Programa d’Inserció Laboral per a Dones Víctimes
de Violència de Gènere

El procediment d’accés al programa és el següent:
• Lliurament de la demanda per part del centre derivant
(centres d’acollida, centres municipals i insulars d’informació de la dona i Servei d’Assistència Psicològica)
a través d’un informe a l’Institut Balear de la Dona.
• Comunicació de l’Institut Balear de la Dona a Carrefour / Eroski.
• Contacte telefònic de Carrefour/ Eroski amb la dona
beneficiària.
• Realització del procés de selecció per part de Carrefour/ Eroski.
• Coordinació i seguiment.

El gener de 2009 es va subscriure un conveni de col·laboració
amb els supermercats Eroski per desenvolupar un programa
d’inserció laboral per a dones víctimes de violència de gènere, mitjançant l’oferta de llocs de treball per part d’ Eroski.

Durant l’any 2009 s’han derivat 33 dones a Carrefour i 69
a Eroski. La majoria de les derivacions, les ha formulades
el Centre d’Informació de la Dona de l’Institut Balear de
la Dona.

Durant el 2009 s’han duit a terme 333 teletraduccions en
aquests idiomes: anglès, àrab, alemany, búlgar, bereber,
polonès, xinès-mandarí, romanès, bambara, francès i indi.
4.9. Servei de Teletraducció
El Servei de Teletraducció de l’Institut Balear de la Dona,
subvencionat pel Ministeri d’Igualtat, es va posar en marxa el novembre de 2008 i està dissenyat per garantir per
telèfon l’atenció, la informació i la comunicació a les dones víctimes de violència de gènere que desconeixen els
idiomes oficials de les Illes Balears.
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5. Inclusió social
5.1. Grup Permanent d’Estudis sobre la Prostitució
En relació amb el Grup Permanent d’Estudis sobre la Prostitució de les Illes Balears, format per professionals de l’Institut
Balear de la Dona, l’Ajuntament de Palma, la Universitat de les
Illes Balears, Adoratrius, Oblates, Creu Roja i altres persones
interessades en l’àrea de la prostitució, cal destacar l’organització del curs Aproximació metodològica i pràctica a la prostitució a les Illes Balears, realitzat el 3, 10, 17, 24 i 31 de març.
Hi participaren 37 persones entorn del programa següent:
•
•
•
•
•
•
•

Prostitució de carrer
Prostitució als ambients tancats
Prostitució deslocalitzada
Tràfic de persones
Prostitució i salut
La quasiprostitució
Marc legislatiu de la prostitució

D’altra banda, el 21 de novembre s’organitzà el Seminari
de bones pràctiques comunicatives sobre prostitució a les
Illes Balears, dirigida a professionals dels mitjans de comunicació de les Illes Balears. Hi assistiren quinze persones,
cap relacionada amb els mitjans de comunicació.
Cal recordar que els objectius del Grup són:
• Intercanviar documents d’estudi i d’informació rellevants, i debatre’ls.
• Estudiar la prostitució i debatre-hi de forma permanent.
• Promoure el debat i la formació de l’opinió pública.
• Fer publicacions, estudis i accions formatives.
• Avaluar i fer propostes en les polítiques públiques.
• Coordinar-se amb altres grups d’Espanya i de la resta
del món.
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5.2. Pis tutelat Lausana
El pis tutelat Lausana, gestionat pel Casal Petit, és fruit del
conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona
i l’Institut Balear de l’Habitatge, que va permetre la cessió
de dos habitatges de protecció pública, que conformen
l’equipament del pis tutelat. Lausana s’adreça a dones
que volen allunyar-se del context de la prostitució i a dones víctimes d’explotació sexual. Ofereix acollida i allotjament temporal, i específicament els serveis següents:
• Cobertura de les necessitats bàsiques de manutenció i
allotjament
• Atenció social individualitzada
• Atenció psicològica i emocional
• Foment de l’autonomia i del desenvolupament personal
• Connectar les dones amb la xarxa de recursos comunitaris d’atenció social existents
• Ampliació de la xarxa de suport familiar, social i comunitari
• Oferta de formes alternatives d’ocupació del temps
lliure
• Oferta de processos d’inserció laboral i social
• Assessorament sobre les vies de solució de la situació
de risc
L’any 2009 s’han acollit nou dones, tres de les quals
víctimes d’explotació sexual, amb el perfil següent de
dona beneficiària:
• Dona sud-americana o dels països de l’Est.
• D’entre 26 i 45 anys.
• Que ha exercit o exerceix la prostitució.
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• Derivada pel Servei d’Acollida de Dona i Família o
contactada directament de la feina de carrer feta pels
professionals.
• Amb estudis secundaris.
• Sense ingressos.
• Amb fills, els quals no estan al seu càrrec.
L’any 2009 s’han fet 326 gestions, la majoria derivades
d’acompanyaments en el pis, d’entrevistes de seguiment
o d’acords, i de suport a la convivència.
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6. Formació, ocupació i cultura

comunitat universitària sobre formació i recursos al voltant del tema de la violència de gènere.

6.1. Formació continua per a empleats públics
Es va convocar el III Premi d’Investigació sobre violència de
gènere. Dels diferents treballs presentats va resultar guanyadora l’obra presentada per la senyora María Isabel Menéndez Menéndez. Al premi es varen presentar tres treballs
(dos, que complien les bases, i un fora de termini, que va
quedar exclòs) i el guardó, el va fallar part de la Comissió
Mixta de Seguiment de la Càtedra el 26 de novembre.

L’Institut Balear de la Dona té com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de l’home i de la dona, impulsar i promoure la
participació de la dona en tots el àmbits i eliminar qualsevol
forma de discriminació de la dona a les Illes Balears.
Una de les mesures més necessària i important és la formació dels empleats i les empleades públiques i per això
hem posat en marxa la formació continua en gènere a
través de l’EBAP.

El 23 de novembre va tenir lloc al campus una altra de les
activitats ludicoformatives organitzades per la Càtedra dins
el mes contra la violència de gènere i per la Igualtat, també
amb èxit de públic i participació: la posada en escena de
l’obra de teatre En pie per part de la companyia Arte Creciente, que després del muntatge va organitza un debatcol·loqui sobre violència i igualtat amb el públic assistent.

6.2. XIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
L’any 2009 es va subvencionar la XIII Universitat d’Estiu
d’Estudis de Gènere que va tenir lloc a Palma entre el dies
6 i 10 de juliol de 2009, sota el lema “Repensant els feminismes”. S’abordà l’estudi dels reptes als quals s’enfronta
el feminisme del segle XXI amb l’ajut de diferents persones expertes en el tema. Es varen realitzar diferents tipus
d’activitats, conferències, tallers i un cinefòrum relacionat
amb els temes tractats.

6.4. Concursos i premis
a) IX Concurs “Dones fotografien dones”
Aquest concurs és una de les activitats emblemàtiques que
duu a terme l’Institut Balear de la Dona des de la seva creació.
6.3. Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere
Per tal de garantir la continuïtat de la Càtedra d’Estudis
contra la Violència de Gènere i en la línea del treball anterior, el 17 de juny de 2009 es va signar un conveni de col·
laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Universitat
de les Illes Balears.
Durant el mes de juny l’activitat de la Càtedra es va centrar especialment en la sensibilització i la informació de la

El concurs consta de dues seccions: secció de fotografies
en color i secció de fotografies en blanc i negre. L’import
dels premis és d’un total de 3.000 euros, distribuïts en dos
primers premis de 1.000 euros i dos segons de 500 euros.
L’edició de 2009 tenia com a títol “Mostrem la igualtat”,
i s’hi presentaren 49 participants amb 56 fotografies presentades a la secció de banc i negre, i 84 participants amb
140 fotografies presentades a la secció de color. El nombre de fotografies presentades va ser d’un total de 196.
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De totes les obres presentades que complien els requisits el jurat va seleccionar-ne 12 de la secció de color i 12 de la secció
de blanc i negre. Aquestes obres seleccionades varen ser objecte
d’una exposició i s’inclogueren en un catàleg publicat per l’Institut Balear de la Dona corresponent a aquesta edició del concurs.
Les autores guanyadores d’aquesta novena edició foren:
• 1r premi de la secció color: “Esperança”, de Maria del
Carmen Andrés Aroca.
• 2n premi de la secció color: “Xisca, sa madona del
cafè Son Oms”, de Magdalena Barceló Oliver.
• 1r premi de la secció blanc i negre: “Maó”, de Maria
Dolores Gómez Gervilla.
• 2n premi de la secció blanc i negre: “Mare Endins”, de
Eva Maria Ríos Castillo.
b) Dones escriuen sobre dones: “Mateixos drets, mateixes obligacions. Parlam d’Igualtat”
L’Institut Balear de la Dona va dur a terme un concurs literari
en el marc del certamen de literatura “Dones escriuen sobre
dones” dins el Programa Cultural Art jove de 2009 amb el
títol “Mateixos drets, mateixes obligacions: Parlam d’Igualtat”. S’hi varen presentar tres relats i el jurat va decidir declarar-lo desert, donada la baixa participació. El jurat d’aquesta
edició 2009 estava compost pels membres següents:
El jurat estava compost pels membres següents:
• Presidenta: Lila Thomàs Andreu, directora de l’Institut
Balear de la Dona
• Vocal: Lucía Matas, Àrea de Disseny de l’IDI
• Vocal: Juan Antonio Briñas, fotògraf
• Vocal: Jaume Reus Morro
• Secretària: Farah Bouazza Ariño, funcionària de l’Institut Balear de la Dona (amb veu i sense vot)
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Lila Thomàs Andreu, presidenta
Rosa Planas Ferrer, vocal
Neus Llaneras Fuster, vocal
Magdalena Vázquez, vocal
Natàlia Rabassa, secretària

Isabel Llinàs Wanthmann, exdirectora de l’Institut Balear
de la Dona, va donar a l’Institut el IV Premi de Reconeixement de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de

Gènere, que li va atorgar el Consell General del Poder Judicial el setembre 2007. El va recollir Lila Thomàs Andreu,
actual directora de l’Institut, el mes de maig de 2008.
6.5. Conveni amb CCOO per a la inserció laboral
Fins al 30 d’octubre de 2009 s’ha mantingut subscrit un conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la
Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears per donar atenció gratuïta en matèria d’orientació sociolaboral a les
usuàries derivades pels serveis de l’Institut Balear de la Dona.
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6.6. Conferència “Dona, Guerra Civil i franquisme”
Cicle de conferències en col·laboració amb la Direcció
General d’Innovació i Formació del Professorat i l’Institut
de Ciències de l’Educació de la UIB, coordinat per David
Ginard, doctor en història i professor de la UIB. Amb la
participació d’historiadores i catedràtiques de prestigi de
les Universitats de Barcelona, València i Saragossa.
Programa:
• “La Segona República des d’una perspectiva de gènere”, a càrrec d’Anna Aguado, doctora en història i
catedràtica d’història contemporània de la Universitat
de València.
• “La Dona a l’Espanya republicana (1936-1939)”, a
càrrec de Mary Nash, doctora en història i catedràtica
d’història contemporània de la Universitat de Barcelona.
• “La memòria de les vençudes”, a càrrec de Susanna
Tavera, doctora en història i catedràtica d’història contemporània de la Universitat de Barcelona.
• “Dona i Falange”, a càrrec d’Àngela Cenarro, doctora
en història i professora titular d’història contemporània
de la Universitat de Saragossa.
• “Dona i antifranquisme”, a càrrec Carme Molinero,
doctora en història i catedràtica d’Escola Universitària
de la Universitat de Barcelona.
• “Dona i repressió sota el franquisme. El cas de les
Illes Balears”, a càrrec de David Ginard, doctor en
història.

6.7. II Mostra de cinema
“Mirada de Dones” (15
d’abril a 23 de maig de
2009)
La mostra de cinema
realitzada per dones té
com a objectius crear
un espai de visualització
de la cultura audiovisual
feta per dones i mostrar
discursos situats en els
marges del cinema dominant: el de les persones que aporten altres
visions de la realitat.
“Mirada de Dones” neix
a les nostres illes perquè
sigui una cita obligada
que ens permeti conèixer la realitat a través dels ulls de les dones d’aquí i d’arreu
del món. Perquè la mirada de les dones és diversa com
diverses són les persones, a la vegada que és significativa
de la visió de la meitat de la població que encara pateix la
desigualtat pel fet de ser dona. Atès l’èxit de la mostra realitzada el 2008, el 2009 es torna a organitzar amb l’elecció
de títols que en aquesta edició, com de costum, tracten
temes diversos, que posen a debat el món de la dona i
la manera de treballar de les dones en un sector, fins ara,
dominat per la visió masculina.
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Pel·lícules:
• La teta asustada, de Claudia Llosa, Espanya/Perú.
2009.
• El cielo gira, de Mercedes Álvarez, Espanya. 2004.
• A les cinc de la tarda, de Samira Makhmalbaf, Iran/
França. 2003.
• Las mantenidas sin sueños, de Vera Fogwill, Argentina/Espanya. 2007.
Per llles, l’assistència a la mostra de cinema va ésser:
• Menorca, Maó: 250 persones del 5 al 8 de maig, a la
sala Ocimax de Maó.
• Mallorca: 544 persones del 20 al 23 de maig, a la Fundació “Sa Nostra”.
• Eivissa: 272 persones del 21 al 24 d’abril, al centre
cultural Ca’n Ventosa.
• Formentera: 107 persones del 15 al 16 d’abril, al Teatre Municipal.
El total d’espectadors va ser de 1.173.
Per donar a conèixer la mostra de cinema, es varen inserir
anuncis a la premsa i en revistes d’espectacles.

6.8. Edició del calendari de 2010
En conveni amb la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
de la UIB a la XIII edició.

7. Subvencions
7.1. Convocatòria subvencions
L’Institut Balear de la Dona, com a entitat autònoma de
caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i
capacitat d’actuar plena, té com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius
els principis d’igualtat de l’home i la dona, a més d’impulsar i promoure la participació de la dona en tots els àmbits
de la societat. L’any 2009 l’Institut Balear de la Dona va
dur a terme una convocatòria del pla d’ajuts per al suport
a les activitats en matèria d’accions de foment i de suport
de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb
dues modalitats:
• Modalitat A: Ajuts per a actuacions i programes adreçats a donar suport a l’associacionisme i a la participació sociocultural de les dones, que es duguin a terme
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009.
• Modalitat B: Ajuts per a actuacions i programes adreçats a fomentar la igualtat d’oportunitats, que es duguin a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2009.
A la modalitat A, amb un crèdit pressupostari de 60.000 €
es varen subvencionar 30 projectes. A la modalitat B, amb
un crèdit pressupostari de 140.000 € (BOIB núm. 93, de
27 de juny), es varen subvencionar 18 projectes.
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De tots els projectes subvencionats a ambdues modalitats
podem destacar-ne els següents:
a) Associació AMADIBA (Asociación de Madres
de Discapacitados de Baleares) (Mod. A)
Projecte: VI Congrés de Famílies amb Persones amb Discapacitat
Es tracta d’un projecte per organitzar i desenvolupar el VI
Congrés de Famílies amb Persones amb Discapacitat que
l’associació AMADIBA du a terme cada any des de 2004.
El Congrés va tenir lloc a l’Hotel Melià Palas Atenea els dies
29 i 30 d’octubre de 2010, i va ser inaugurat per la senyora
Fina Santiago, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i pel senyor Eberhard Grosske, regidor de Benestar
Social i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma.

• Celebració del Dia de la Dona, amb vint participants.
• Excursió a la Granja d’Esporles, on les dones podien
dur els fills; hi participaren 47 adults i 15 nins.
• Fototots, hi participaren 30 adults i 12 nins.
• Entrega de diplomes d’assistència a les dones que han
anat als cursos.
• Festes de Nadal del Casal, a les quals s’hi convoquen
totes les dones que han estat ateses durant l’any, així
com les dones que exerceixen la prostitució al barri.
• Festa de dones marroquines.
c) Entitat: Creu Roja IB (Mod. B)
Projectes: “Al teu costat” i “Un espai per compartir”
Aquests dos projectes estan dirigits a dones amb risc d’exclusió social.

El fòrum, dirigit al col·lectiu de pares i mares de persones
amb discapacitat intel·lectual, i igualment als professionals
que desenvolupen la seva tasca en el camp de la discapacitat i els serveis socials, va tractar tant temes purament
mèdics com les qüestions més intrínsicament familiars.

El projecte “Un espai per compartir” té com a principal
objectiu afavorir i facilitat la integració de les dones víctimes de violència de gènere en l’entorn psicosocial, mitjançant el desenvolupament d’activitats psicosocials que
n’augmentin l’autoestima.

b) Entitat: Germanes Oblates del Santíssim Redemptor (Mod. B)
Projectes: “Casal Petit” i “Pis tutelat Lausana”

Amb aquest fi es va crear un espai d’activitats lúdiques,
culturals, educatives i de creixement personal, tant per a
les usuàries com per als seus fills.

L’Institut Balear de la Dona ha subvencionat, un any més,
les activitats desenvolupades per les Germanes Oblates
del Santíssim Redemptor, dirigides principalment a dones
que vulguin iniciar un procés d’allunyament de la prostitució i no disposin del suport social i familiar per fer-ho. Al
pis tutelat Lausana han ingressat, l’any 2009, nou dones,
i al Casal Petit s’han portat a terme les activitats següents:

D’altra banda, el projecte “Al teu costat” és un projecte
d’atenció i prevenció psicosociosanitari dirigit a les dones
que exerceixen la prostitució dins l’àmbit municipal de
Palma. El nombre de dones informades ha estat de 1.052.

d) Metges del món (Mod. B)
Projecte: “Saludàries: formació de dones immigrants en
risc d’exclusió social com a agents de salut dins la seva
comunitat”
Ateses les condicions actuals de la immigració, les desigualtats respecte al gènere fan de les dones immigrants
un dels grups més vulnerables quant a la violació dels
drets humans.
El programa Saludàries ha ofert a les dones immigrades
una formació com a agents de salut líders des de la perspectiva pedagògica de formadores d’iguals, agents de salut que treballen directament amb les seves comunitats
en la prevenció, promoció i educació per a la salut, alhora
que funcionen com un pont que facilita l’accés, la comunicació i la utilització adequada dels serveis normalitzats
sociosanitaris de la xarxa assistencial. S’han format dones
en temes específics com salut sexual i reproductiva, mutilació genital femenina, hàbits saludables, ús del sistema
sanitari públic... i també en habilitats de comunicació, dinamització, tècniques grupals. S’ha contribuït, per tant,
a augmentar la participació i la capacitació per a la presa
de decisions.
El total de la població beneficiaria del programa Saludàries ha estat de 317 persones, 269 dones i 48 homes.
Aquest total inclou les persones beneficiàries dels tallers
grupals de promoció de la salut i del curs de formació
d’agents de salut.
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7.2. Taula resum dels projectes subvencionats
SUBVENCIONS CONCEDIDES EN LA MODALITAT A
	Núm. d’exp.

Entitat	Nom del projecte

Import del projecte aprovat

1/2009/6873
Associació de Mestresses de Casa de Sa Cabaneta
Cabaneta 2009-Tallers
2/2009/6880
Mestresses de Casa d’Andratx
Recuperant el moble antic
3/2009/6881
Associació de Dones Campaneres
Foment cultural i associacionisme
4/2009/6939
Grup de Dones Llombarderes
Tècniques de pintura i coneixement del medi
5/2009/7001
Associació de Mestresses de Casa i Acció Social de Can Picafort
Ajuda a la dona
6/2009/7012
Associació de Mestresses de Casa d’Acció Social
		
i Família de Santa Eugènia
Oportunitat taujana
7/2009/7030
Asociación de Viudas de Baleares
Visites socioculturals
8/2009/7035
Associació de dones d’acció social i família “Grup Marina”
Promoció de la nostra cultura
9/2009/7037
Associació Nuredduna, Mestresses de Casa, Consumidors
		
i Usuaris de les Illes Balears
Associacionisme i participació
10/2009/7043
Associació de dones d’acció social i família “Santanyí Aciva”
Dissenys per a marqueteries manualitats
11/2009/7069
Associació Pastoral Penitenciària
Punt. Taller de manualitats
12/2009/7072
Col·lectiu Teranyines
Feim teranyina
13/2009/7082
Federació Palmesana d’Associacions i Entitats Ciutadanes (FEPAE)
Per la igualtat d’oportunitats per a dones:
			
acciones formatives: curs de gestió del temps i
			
curs de gestió d’associacions per a dones
14/2009/7126
Associació de Dones Montuïreres d’Acció Social
Taller actiu
15/2009/7082
Associació de Mestresses de Casa de s’Arracó i Sant Elm		
16/2009/7138
Associació de Mestresses de Casa de s’Alqueria i Porto Petro
Coneix la nostra comunitat autònoma
17/2009/7203
Col·lectiu de Dones de Llevant
Participació social i igualtat de tracte
			
i d’oportunitats entre homes i dones
19/2009/7253
Associació d’Amigues de Cala Llombards
Visites i conferències
21/2009/7312
ABAM (Associació Balear d’Alletament Matern)
Promoció, difusió, formació i suport de la
			
lactància materna. Alletament matern a les
			
escoletes i Congrés de Lactància
22/2009/7313
Associació de Dones Progressistes del municipi d’Andratx
Tiranys
24/2009/7317
Associació Ciutat d’Elles
Canviar estereotips
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Subvenció

2.919,00 €
3.025,00 €
4.100,00 €
2.162,00 €
2.369,40 €

1.459,50 €
1.512,50 €
2.050,00 €
1.081,00 €
1.184,70 €

2.736,40 €
1.920,00€
3.370,00 €

1.368,20 €
960,00 €
1.685,00 €

5.673,20 €
4.331,20 €
3.200,00 €
8.005,00 €

2.836,60 €
2.165,60€
1.600,00 €
3.000,00 €

7.998,00 €
10.822,00 €
5.995,40 €
2.950,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €
2.997,70 €
1.475,00 €

6.250,00 €
3.600,00 €

3.000,00 €
1.800,00 €

9.990,00 €
7.500,00 €
3.304,34 €

3.000,00 €
3.000,00 €
1.602,17 €
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SUBVENCIONS CONCEDIDES EN LA MODALITAT A
	Núm. d’exp.

Entitat	Nom del projecte

26/2009/7335
ALBA
27/2009/7339
Creu Roja Illes Balears
30/2009/7368
Associació Mans Obertes de Campanet
32/2009/7388
Associació de Mestresses de Casa de Cas Concos
33/2009/7390
Associació de dones de Paguera
34/2009/7402
Ben amics. Associació LGTB de les Illes Balears
			
			
37/2009/7404
Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares (AMADIBA)
			

Import del projecte aprovat

El viatge creatiu
Un espai per compartir
Viatges
Cursos i tallers varis
Activitats vàries
Programes adreçats a donar suport a
l’associacionisme i a la participació sociocultural
de les dones
IV Congrés Balear de Famílies de Persones
amb Discapacitat

Subvenció

4.210,00 €
8.538,06 €
5.362,75 €
5.150,00 €
1.390,23 €

2.105,00 €
3.000,00 €
2.681,38 €
2.575,00 €
695,12 €

5.135,11 €

2.031,14 €

11.759,52 €

3.000,00 €
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SUBVENCIONS CONCEDIDES EN LA MODALITAT B
	Núm. d’exp.

Entitat	Nom del projecte

1/2009/6886
Federació balear d’associacions de lesbianes, gais,
		
transsexuals i bisexuals
2/2009/6956
Associació Pa i Mel
8/2009/7041
Mallorca Verda
10/2009/7054
Associació Pastoral Penitenciària
11/2009/7068
Associació Pastoral Penitenciària
13/2009/7111
Germanes Oblates del Santíssim Redemptor
14/2009/7115
Germanes Oblates del Santíssim Redemptor
17/2009/9856
Col·lectiu de transsexuals i lesbianes IB
19/2009/7246
Ateneu Alcari
23/2009/7314
Fundació Deixalles
24/2009/7315
Fundació Deixalles
28/2009/7333
Fundación Hombre Libre
29/2009/7348
Creu Roja IB
30/2009/7341
Creu Roja IB
37/2009/7391
Metges del Món IB
			
45/2009/7407
Fundació Institut de Reinserció Social
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Import del projecte aprovat

Intervenció psicosocial amb dones i
transsexuals treballadores del sexe
72.391,16 €
TAMAGAD 2009
33.361,26 €
Acollir i conviure
12.529,00 €
Sortides culturals programades
9.350,00 €
Dones indigents a la presó
6.800,00 €
Casal Petit
102.197,00 €
Pis tutelat Lausana
22.795,07 €
Unitat d’atenció per a transsexuals
3.000,00 €
Empodera’t
8.000,00 €
Línea 2 DONA
30.914,23 €
Teula, una alternativa al empleo de las mujeres
12.500,00 €
Projecte dona 2009
20.532,59 €
Al teu costat
41.547,91 €
Avui per demà
5.341,92 €
Saludàries: formació de dones immigrants en risc d’exclusió
social com a agents de salut dins la seva mateixa comunitat
8.188,29 €
Projecte Ones. Taller d’autoestima i suport psicosocial a dones 10.928,00 €

Subvenció
4.500,00 €
12.361,26 €
10.000,00 €
6.750,00 €
5.100,00 €
13.157,90 €
6.414,47 €
2.400,00 €
6.000,00 €
9.375,00 €
9.375,00 €
15.643,88 €
14.323,22 €
4.006,44 €
6,550,63€
7.428,32 €
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8. Acords i convenis de col·laboració
1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’Institut Balear de la Dona per facilitar la inserció social i laboral de les dones que han estat víctimes de violència de
gènere acollides al Servei d’Acollida a Dona i Família (SADIF).
Dotació econòmica: 66.594 €
2. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’Il·lustre Col·legi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i d’Assistents Socials de les Illes
Balears per a la prestació d’un servei d’atenció urgent i resposta immediata a les dones víctimes de violència de gènere.
Dotació econòmica: 287.850 €
3. Addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’Il·lustre Col·legi Oficial de Diplomats i Diplomades en Treball Social i d’Assistents Socials de les Illes
Balears per a la prestació d’un servei d’atenció urgent i resposta immediata a les dones víctimes de violència de gènere.
Dotació econòmica: 87.138 €
4. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per a la gestió i la funcionalitat operativa de l’Oficina d’Informació, Assessorament i
Tractament Psicosocial de la Dona i de les Llars d’Acollida.
Dotació econòmica: 267.437 €
5. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per al manteniment del servei per a l’atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes
de la violència de gènere derivades per centres d’informació de la dona.
Dotació econòmica: 28.090 €
6. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i la funcionalitat del Centre d’Informació de la Dona i d’una casa
d’acollida per a dones víctimes de la violència de gènere.
Dotació econòmica: 267.437 €
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7. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell Insular de Menorca, per al manteniment del servei per a l’atenció psicosocial a fills i filles de dones
víctimes de la violència de gènere derivades dels distints casals d’acollida.
Dotació econòmica: 28.090 €
8. Conveni específic de col·laboració per al 2009 entre l’Institut Balear de la Dona i l’Institut de la Dona sobre cooperació en programes i actuacions adreçats específicament a
les dones.
Dotació econòmica: 66.063,26 €
9. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament d’Inca per a la gestió i funcionalitat d’una casa d’acollida al municipi d’Inca per al 2009.
10. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i els Ajuntaments d’Artà, Capdepera, Felanitx, Sant Llorenç, Manacor i Son Servera per a la gestió i funcionalitat
d’una casa d’acollida a la comarca de Llevant per al 2009.
11. Acord de cooperació entre l’Institut Balear de la Dona, l’Institut de la Joventut i la Conselleria de Salut i Consum per posar en marxa un punt d’assessorament de salut jove.
12. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i l’empresa Eroski Balears, per desenvolupar un programa de suport a dones víctimes de violència domèstica.
13. Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears per al servei d’orientació laboral a les usuàries derivades
dels serveis de l’Institut Balear de la Dona.
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